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DRŽAVNI ZBOR
3695. Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski 

dejavnosti (ZZrID)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o znanstvenoraziskovalni  

in inovacijski dejavnosti (ZZrID)

Razglašam Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski 
dejavnosti (ZZrID), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slo-
venije na seji dne 18. novembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-274
Ljubljana, dne 26. novembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O ZNANSTVENORAZISKOVALNI  

IN INOVACIJSKI DEJAVNOSTI (ZZrID)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet zakona)

(1) Ta zakon ureja znanstvenoraziskovalni in inovacijski 
sistem, ki se delno ali v celoti financira iz državnega proračuna 
in drugih virov (iz evropskih programov in skladov, lokalnih 
skupnosti in gospodarstva). Ta zakon določa organiziranost 
znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema, znanstve-
noraziskovalno dejavnost ter financiranje, organiziranost, izva-
janje in nadzor znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
prenese Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje 
državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opra-
vljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenja-
ve učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair 
(UL L 132 z dne 21. 5. 2016, str. 21).

2. člen
(načela)

(1) Osebam in organizacijam, ki opravljajo znanstveno-
raziskovalno dejavnost, je zagotovljena avtonomija znanstve-
nega raziskovanja.

(2) Znanstvenoraziskovalna in inovacijska dejavnost te-
meljita na načelih kakovosti, učinkovitosti, preglednosti, enakih 
možnosti, odprtosti, konkurenčnosti, etičnosti in odgovornosti 
za uresničevanje ciljev, na spoštovanju varovanja osebnih po-
datkov ter na medsebojnem interesnem sodelovanju in pove-
zovanju v državnem in mednarodnem okolju.

(3) Znanstvenoraziskovalna in inovacijska dejavnost sta 
usmerjeni k doseganju ciljev družbenega, gospodarskega in 
tehnološkega razvoja Republike Slovenije, zapisanih v stra-
tegijah, ki usmerjajo področje znanstvenih raziskav, razvoja 
in inovacij ter trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji, in 
v proračunskih memorandumih, ob spoštovanju socialnega, 
okoljevarstvenega in trajnostnega vidika družbenega razvoja.

(4) Znanstvenoraziskovalni in inovacijski sistem temeljita 
na sodelovanju in medinstitucionalnem usklajevanju, ob hkra-
tnem spoštovanju delitve pristojnosti, ter se dopolnjujoče pove-
zujeta v proces izgradnje evropskega raziskovalnega prostora.

(5) Financiranje znanstvenoraziskovalne in inovacijske 
dejavnosti se izvaja na način, ki zagotavlja učinkovitost in go-
spodarnost, uspešnost ter preglednost porabe sredstev.

(6) Znanstvenoraziskovalna dejavnost temelji na načelih 
odprte znanosti, kar vključuje zlasti odprt dostop (po nače-
lu odprt, kolikor je mogoče, zaprt, kolikor je nujno) do vseh 
raziskovalnih rezultatov, ki morajo biti najdljivi, dostopni, in-
teroperabilni in vnovič uporabni, pa tudi uporabo odgovornih 
metrik za ocenjevanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter 
vključevanje skupnosti in občanske znanosti.

3. člen
(namen)

Namen zakona je ustvariti pogoje za delovanje sodobne-
ga znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema ter za 
njegovo financiranje iz javnih virov, kar zagotavlja:

1. ustvarjanje družbenega in gospodarskega napredka 
ter družbe znanja;

2. izboljševanje individualne in družbene kakovosti življe-
nja ter utrjevanje narodnostne identitete;

3. pridobivanje novih znanj in spoznanj ter prenos skupaj 
z dosegljivim mednarodnim znanjem v splošno javno korist, 
študijski proces in gospodarstvo z namenom povečanja druž-
bene blaginje;

4. krepitev sposobnosti za obvladovanje tehnološkega 
in splošnega družbenega napredka kot glavnega vira trajno-
stnega razvoja, povečevanja dodane vrednosti dela in državne 
konkurenčnosti v svetovnem prostoru;

5. krepitev internacionalizacije ter povezovanja z razisko-
valci slovenskega rodu, živečimi v tujini, spodbujanje mobilnosti 
ter vključevanje v evropske in svetovne integracijske procese 
ter mednarodne mreže vrednosti;

6. usposabljanje znanstvenih kadrov in spodbujanje ra-
zvoja znanstvenih karier ob zagotavljanju enakih možnosti;

7. omogočanje dostopnosti ustrezne raziskovalne infra-
strukture;
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8. krepitev dinamičnega sodelovanja in povezovanja med 
deležniki v znanstvenoraziskovalnem in inovacijskem sistemu s 
ciljem razvoja ter optimalne uporabe znanstvenoraziskovalnih 
in inovacijskih potencialov;

9. spodbujanje povezovanja gospodarstva z visokošol-
skimi zavodi, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami, 
državo in drugimi deležniki neposredno in preko učinkovitega 
inovacijskega podpornega okolja;

10. spodbujanje popularizacije znanosti ter ustvarjalnosti 
in inovativnosti v družbi.

4. člen
(cilji)

(1) Splošni cilj zakona je zagotoviti sodoben znanstveno-
raziskovalni in inovacijski sistem, ki bo omogočil višjo kakovost 
življenja za vse, s kritičnim premislekom družbenih vprašanj, 
učinkovitim reševanjem družbenih izzivov in dvigom konku-
renčnosti slovenskega gospodarstva.

(2) Posebni cilji zakona so:
1. krepitev splošnega razvoja znanstvenoraziskovalne in 

inovacijske dejavnosti;
2. pospeševanje in spodbujanje znanstvenega raziskova-

nja, namenjenega pridobivanju splošno pomembnega znanja, 
ter širjenju in poglabljanju znanstvenih spoznanj;

3. ustvarjanje pogojev za kakovostno in neodvisno usmer-
janje, vrednotenje ter spremljanje znanstvenoraziskovalne de-
javnosti;

4. izboljševanje odličnosti ter krepitev družbene vloge in 
učinkovitosti znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti 
na vseh področjih kot temelja za doseganje konkurenčnosti 
in na znanju temelječe družbe z ustvarjanjem spodbudnega 
družbenega, gospodarskega ter institucionalnega okolja za 
razvoj znanja in inovativnosti;

5. zagotavljanje temeljev za udejanjanje državnih strate-
ških razvojnih prioritet;

6. spodbujanje internacionalizacije znanstvenoraziskoval-
nega in inovacijskega sistema, ter s tem soustvarjanje in krepi-
tev evropskega raziskovalnega prostora ter položaja Slovenije 
v mednarodnih mrežah vrednosti;

7. krepitev povezovanja in sodelovanja s slovenskimi raz-
iskovalnimi organizacijami s sedežem v slovenskem zamejstvu 
ter slovenskimi raziskovalci, živečimi v tujini;

8. ustvarjanje spodbudnih pogojev za celovit razvoj kari-
ernih poti in mobilnosti na področju znanstvenoraziskovalne in 
inovacijske dejavnosti ob zagotavljanju enakih možnosti;

9. zagotavljanje ustrezne raziskovalne infrastrukture;
10. krepitev prenosa znanja in znanstvenoraziskovalnih 

rezultatov ter tehnologij na vsa področja družbenega in go-
spodarskega razvoja ter spodbujanje na znanosti temelječega 
inoviranja;

11. spodbujanje tehnoloških, netehnoloških in družbenih 
inovacij ter prek tega večanje produktivnosti in dodane vredno-
sti v gospodarstvu;

12. spodbujanje delovanja razvojnih jeder v znanosti, 
gospodarstvu in družbi na področjih, ki so temelj dolgoročnega 
družbenega in gospodarskega razvoja;

13. zagotavljanje ustrezne finančne podpore aktivnostim 
znotraj znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega sistema 
skladno s strateškimi dokumenti države in Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: EU) in cilji zastavljenimi v dokumentih EU;

14. spodbujanje aktivnega interdisciplinarnega, medinsti-
tucionalnega, medsektorskega ter mednarodnega sodelovanja 
in povezovanja.

5. člen
(pomeni izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. center znanosti je javni zavod, ki ga z namenom po-

pularizacije znanosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ustanovi 
Republika Slovenija;

2. državne strateške razvojne prioritete opredeljujejo 
prednostna področja znanstvenoraziskovalne in inovacijske 
dejavnosti, kjer je to primerno pa tudi prioritete drugih politik 
glede določil in postopkov za pripravo in izvedbo pametne spe-
cializacije, kakor jih opredeljuje evropska kohezijska politika;

3. državno financiranje znanstvenoraziskovalne dejav-
nosti obsega integralna sredstva državnega proračuna, ki so 
znotraj finančnega načrta ministrstva, pristojnega za znanost, 
namenjena za izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti;

4. ekvivalent polne zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: 
FTE) pomeni izvajanje raziskovalne dejavnosti ene osebe za 
polni delovni čas za eno leto, kar pomeni 1700 efektivnih ur 
raziskovalnega dela;

5. inovacija je uvedba novega ali bistveno izboljšanega 
proizvoda (izdelka ali storitve), procesa, nove tržne metode, 
nove organizacijske metode znotraj ali izven organizacije;

6. inovacijska dejavnost je dejavnost, ki vključuje znan-
stvena, tehnološka, organizacijska, finančna in poslovna deja-
nja, ki vodijo k inovacijam;

7. javna raziskovalna organizacija je organizacija, ki jo je 
z namenom izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti usta-
novila Republika Slovenija ali druga z zakonom pooblaščena 
pravna oseba javnega prava in je glede na pravno subjektivite-
to javni raziskovalni zavod, javna univerza ali javni samostojni 
visokošolski zavod;

8. neodvisne raziskave so raziskave, katerih glavni cilj 
je neodvisna izvedba temeljnih raziskav, industrijskih raziskav 
ali eksperimentalnega razvoja oziroma obsežnejše deljenje 
rezultatov teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa 
znanja;

9. prenos znanja pomeni vsak postopek, katerega cilj je 
pridobivanje, zbiranje in razširjanje znanja, kot so sodelovanje 
pri raziskavah, svetovanje, licenciranje, objave ter mobilnost 
raziskovalcev in drugih zaposlenih, ki sodelujejo pri teh de-
javnostih;

10. program nacionalnih raziskav je poseben raziskovalni 
program za potrebe raziskovanja tematik, značilnih za Repu-
bliko Slovenijo;

11. raziskovalec oziroma raziskovalka (v nadaljnjem bese-
dilu: raziskovalec) je fizična oseba, ki izvaja znanstvenorazisko-
valno dejavnost in izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom 
in podzakonskimi predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona, 
oziroma s splošnimi akti Javne agencije za raziskovalno de-
javnost Republike Slovenije;

12. raziskovalec oziroma raziskovalka iz tretje države (v 
nadaljnjem besedilu: raziskovalec iz tretje države) je državljan 
oziroma državljanka tretje države z doktoratom ali ustrezno 
visokošolsko kvalifikacijo, ki mu omogoča vpis v programe 
doktorskih študijev, in ki ga izbere raziskovalna organizacija 
za izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v skladu s tem 
zakonom;

13. raziskovalna infrastruktura so zmogljivosti, sredstva 
ali storitve, ki pomenijo raziskovalno opremo ali nabor instru-
mentov ter so vir oziroma dopolnjujejo vire znanja, kot so 
zbirke, arhivi in podatkovne baze. Raziskovalne infrastrukture 
so lahko zgoščene na enem mestu, distribuirane ali virtual-
ne (storitve so omogočene elektronsko). Pogosto potrebujejo 
strukturiran informacijski sistem za upravljanje s podatki ter 
omogočanje informacij in komunikacije oziroma povezljivosti. K 
raziskovalni infrastrukturi se šteje tudi osebje, ki skrbi za njeno 
delovanje in dostopnost;

14. raziskovalna oprema je strojna oziroma programska 
oprema, ki je nujna za izvajanje raziskovalne dejavnosti po 
standardih stroke;

15. raziskovalna organizacija je pravna oseba javnega 
ali zasebnega prava ter samostojni podjetnik posameznik, ki 
izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom in podzakonskimi 
predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona, oziroma splošnimi 
akti Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slo-
venije, za izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti in je 
vpisana v evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejav-
nosti po tem zakonu;
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16. raziskovalna skupina je skupina raziskovalcev, tehnič-
nih in strokovnih sodelavcev, ki izvaja znanstvenoraziskovalno 
dejavnost v raziskovalnih organizacijah;

17. raziskovalni projekti so časovno zamejene raziskave, 
ki se lahko izvajajo kot:

– temeljni projekt, ki je eksperimentalno ali teoretično 
delo, katerega osnovni cilj je pridobivanje novega znanja na 
podlagi temeljnih pojavov in opazovanih dejstev, usmerjeno pa 
je to delo k iskanju novih občih spoznanj in zakonitosti;

– aplikativni projekt, ki je izvirno raziskovanje, usmerjeno k 
pridobitvi novega znanja. Usmerjeno je k določenim praktičnim 
ciljem ali namenom in v pridobivanje znanja ali razumevanja, s 
katerim lahko zadovoljimo spoznane ali opredeljene potrebe;

– industrijska raziskava je načrtovana raziskava ali kri-
tična preiskava, usmerjena v pridobivanje novega znanja in 
spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev 
ali za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali 
storitev. Vključuje oblikovanje komponent kompleksnih siste-
mov, potrebnih za industrijske raziskave, zlasti za vrednotenje 
generične tehnologije, pri čemer so izključeni prototipi, kakor 
jih zajema eksperimentalni razvoj;

– eksperimentalni razvoj vključuje pridobivanje, zdru-
ževanje, oblikovanje in uporabo obstoječega znanstvenega, 
tehnološkega, poslovnega ali drugega ustreznega znanja ter 
spretnosti za namene izdelovanja načrtov in ureditev oziroma 
oblikovanja za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, 
procese ali storitve. Zajema lahko tudi druge dejavnosti, usmer-
jene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo 
novih proizvodov, procesov in storitev, dejavnosti pa lahko 
vključujejo proizvodne osnutke, risbe, načrte ali drugo doku-
mentacijo, če ta gradiva niso namenjena tržni uporabi;

18. splošni akt Javne agencije za raziskovalno dejav-
nost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: splošni akt 
ARRS) je splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, izdan po 
predhodnem soglasju ministra, pristojnega za znanost, ki ga 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: ARRS) posreduje za objavo v Uradnem 
listu Republike Slovenije;

19. strateški dokumenti države in EU so dokumenti dol-
goročnega načrtovanja razvoja posameznih dejavnosti, ki jih 
je sprejela država oziroma so jih sprejeli različni organi na 
ravni EU;

20. strokovni sodelavec oziroma strokovna sodelavka (v 
nadaljnjem besedilu: strokovni sodelavec) in tehnični sodelavec 
oziroma tehnična sodelavka (v nadaljnjem besedilu: tehnični 
sodelavec) je fizična oseba, ki izvaja strokovne in podporne 
dejavnosti za izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti;

21. tehnološka stopnja pripravljenosti je raven tehnološke 
razvitosti, ki je opredeljena v devetih stopnjah glede na končni 
cilj uporabe:

– TRL 1 – Osnovni principi – opaženi in zabeleženi,
– TRL 2 – Oblikovan (ne)tehnološki koncept,
– TRL 3 – Eksperimentalna ali analitična potrditev kon-

cepta,
– TRL 4 – Potrditev tehnologije v laboratorijskem okolju,
– TRL 5 – Potrditev tehnologije v primerljivem (ustrezno 

oblikovanem) okolju,
– TRL 6 – Demonstracija tehnologije v primerljivem (ustre-

zno oblikovanem) okolju,
– TRL 7 – Demonstracija prototipa tehnološkega sistema 

v operativnem okolju,
– TRL 8 – Tehnološki sistem dokončan in kvalificiran,
– TRL 9 – Tehnološki sistem preizkušen v operativnem 

okolju;
22. temeljne raziskave pomenijo eksperimentalno ali teo-

retično delo, ki se izvaja predvsem zaradi pridobivanja novega 
znanja o temeljnih zakonitostih pojavov in opazovanih dejstev, 
ne da bi bilo usmerjeno v tržno ali družbeno uporabo. Med 
temeljne raziskave sodijo tudi aplikativne raziskave, če so 
usmerjene k določenim posebnim namenom ali ciljem, njihovi 
rezultati pa so javno dostopni;

23. tretja država je država, ki ni država članica EU;
24. zasebni raziskovalec oziroma zasebna raziskovalka (v 

nadaljnjem besedilu: zasebni raziskovalec) je fizična oseba, ki 
kot zasebnik neodvisno izvaja znanstvenoraziskovalno dejav-
nost kot edini ali glavni poklic in je vpisan v register zasebnih 
raziskovalcev pri ARRS.

II. ORGANIZIRANOST ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA 
IN INOVACIJSKEGA SISTEMA

1. Upravljanje znanstvenoraziskovalnega  
in inovacijskega sistema

6. člen
(znanstvenoraziskovalni in inovacijski sistem)

(1) Znanstvenoraziskovalni in inovacijski sistem sesta-
vljajo nosilci in izvajalci znanstvenoraziskovalne in inovacijske 
dejavnosti, ki medsebojno sodelujejo in se povezujejo, ter 
obsega več ravni razvoja:

1. temeljna znanstvenoraziskovalna raven, ki se nanaša 
na temeljne in aplikativne raziskave, to je praviloma do vključno 
potrditve koncepta;

2. raziskovalno razvojna raven, ki se nanaša na indu-
strijske raziskave in eksperimentalni razvoj, to je praviloma do 
vključno demonstracije v primerljivem okolju;

3. razvojno inovacijska raven, ki se nanaša na eksperi-
mentalni razvoj, to je do vključno komercializacije rešitev na 
trgu ali njihovo uporabo pri končnih uporabnikih.

(2) V okviru znanstvenoraziskovalne dejavnosti se izvaja-
ta ravni iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka, v okviru inovacij-
ske dejavnosti pa se izvajata ravni iz 2. in 3. točke prejšnjega 
odstavka.

(3) Sestavni del znanstvenoraziskovalne in inovacijske 
dejavnosti je podporno okolje, ki spodbuja (mednarodno) pro-
jektno delo, mreženje, partnersko sodelovanje, prenos znanja 
in tehnologij ter ustvarjalnost in podjetnost izvajalcev znanstve-
noraziskovalne in inovacijske dejavnosti.

(4) Nosilci in financerji znanstvenoraziskovalnega in ino-
vacijskega sistema so, v skladu s svojimi pristojnostmi, ministr-
stvo, pristojno za znanost, ministrstvo, pristojno za tehnologijo, 
vladna služba, pristojna za razvoj, ARRS in javna agencija, 
pristojna za tehnološki razvoj.

(5) Financiranje znanstvenoraziskovalne in inovacijske 
dejavnosti izvajajo tudi druga ministrstva in druge pravne osebe 
javnega prava, skladno s svojimi pristojnostmi, ter institucije 
podpornega okolja v skladu z zakonom, ki ureja podporno 
okolje za podjetništvo.

(6) Izvajalci znanstvenoraziskovalne dejavnosti po tem 
zakonu so raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci.

(7) Izvajalci inovacijske dejavnosti po tem zakonu so 
raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci ter pravne in 
fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

(8) V okviru znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega 
sistema se spodbujata sodelovanje in povezovanje deležnikov 
iz četrtega, petega, šestega in prejšnjega odstavka.

(9) Za strokovno podporo pri oblikovanju in sprejema-
nju odločitev glede delovanja znanstvenoraziskovalnega in 
inovacijskega sistema oziroma za izvedbo posameznih nalog 
ministri, pristojni za znanost, razvoj oziroma tehnologijo lahko 
imenujejo strokovne skupine in posamezne strokovnjake kot 
neodvisna strokovna telesa.

7. člen
(usmerjanje znanstvenoraziskovalne  

in inovacijske dejavnosti)
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), 

preko ministrstev in vladnih služb uresničuje namen in cilje 
tega zakona. Ključne naloge vlade, izhajajoče iz tega zakona, 
v skladu s pristojnostmi ministrstev in vladnih služb, so:
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1. priprava usklajenih predlogov znanstvenoraziskovalne 
in inovacijske strategije ter s tem povezanih politik;

2. izvajanje in usklajevanje državne znanstvenorazisko-
valne in inovacijske politike ter organiziranje znanstvenorazi-
skovalne in inovacijske dejavnosti;

3. usklajevanje procesa opredelitve državnih strateških 
razvojnih prioritet ter vzpostavitev in usklajevanje mehanizmov 
za njihovo izvedbo, vključno s sistemom upravljanja glede dolo-
čil in postopkov za pripravo in izvedbo pametne specializacije;

4. financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti in z 
njo povezanih infrastrukturnih ter drugih podpornih dejavnosti;

5. usklajevanje in organiziranje sodelovanja na področju 
znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti s slovenskimi 
raziskovalnimi organizacijami s sedežem v slovenskem zamej-
stvu in raziskovalci slovenskega rodu, živečimi v tujini;

6. financiranje inovacijske dejavnosti in z njo povezanih 
podpornih dejavnosti;

7. usklajevanje in organiziranje sodelovanja deležnikov 
na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti 
v evropskem raziskovalnem prostoru, vključno s potrebnim (so)
financiranjem;

8. usklajevanje in organiziranje mednarodnega sodelova-
nja na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejav-
nosti, vključno s potrebnim (so)financiranjem;

9. načrtovanje, usmerjanje in financiranje promocije in po-
speševanja znanstvenoraziskovalne ter inovacijske dejavnosti 
in prenosa znanja;

10. izvajanje programov in ukrepov za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti v gospodar-
stvu;

11. sodelovanje z organizacijami, ki izvajajo in povezujejo 
deležnike na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske 
dejavnosti (partnerstva in druge podporne organizacije);

12. druge s predpisi določene naloge.

8. člen
(Razvojni svet Republike Slovenije)

(1) Razvojni svet Republike Slovenije (v nadaljnjem be-
sedilu: svet) je strokovno posvetovalno telo vlade za področje 
znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti.

(2) Svet se sestaja najmanj dvakrat letno.
(3) Svet opravlja naslednje naloge:
1. sodeluje pri oblikovanju znanstvenoraziskovalne in ino-

vacijske politike;
2. predlaga vladi ukrepe s področja znanstvenorazisko-

valne in inovacijske dejavnosti;
3. sprejme izhodišča in usmeritve za pripravo znanstve-

noraziskovalne in inovacijske strategije;
4. spremlja rezultate in učinke ter razvoj na področju 

znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti, vključno z 
izvajanjem znanstvenoraziskovalne in inovacijske strategije;

5. predlaga vladi v imenovanje člane znanstvenega sveta 
ARRS;

6. spremlja izvajanje programskih dokumentov za po-
dročje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti ter 
izvajanje ukrepov in vrednotenje njihovih učinkov;

7. obravnava učinkovitost in uspešnost izvajanja nalog 
inovacijske dejavnosti ter izvajanja strokovne in podporne de-
javnosti za podporo inovacijski dejavnosti;

8. spremlja dosežke javnih raziskovalnih organizacij v luči 
doseganja strateških ciljev države;

9. poroča vladi o svojem delu enkrat letno;
10. na zahtevo vlade oziroma pristojnega ministrstva pri-

pravlja mnenja s področij dela sveta.
(4) Svet lahko v skladu s svojim poslovnikom imenuje 

delovne skupine, v katere lahko vključi domače oziroma tuje 
strokovnjake. Pri vprašanjih, povezanih z znanstvenorazisko-
valno dejavnostjo univerz in samostojnih visokošolskih zavo-
dov, sodeluje s Svetom Republike Slovenije za visoko šolstvo. 
Pri vprašanjih, povezanih z znanstvenoraziskovalno in inova-

cijsko dejavnostjo podjetij, sodeluje z gospodarskimi združenji 
in drugimi deležniki.

(5) Delo sveta je javno.

9. člen
(sestava sveta)

(1) Mandat sveta traja štiri leta.
(2) Člani sveta so:
1. po položaju:
– predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
– predsednik Inženirske akademije Slovenije,
– predsednik Rektorske konference Republike Slovenije,
– predsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih in-

štitutov Slovenije,
– predsednik Gospodarske zbornice Slovenije,
– direktor ARRS,
– direktor agencije, pristojne za tehnološki razvoj,
– direktor Slovenskega podjetniškega sklada,
– predsednik uprave SID banke,
– ministri, pristojni za znanost, izobraževanje, tehnologijo, 

finance, informacijsko družbo, energijo, okolje, prostor, kmetij-
stvo, razvoj in kohezijsko politiko.

2. imenovani:
– predstavnik reprezentativnih sindikatov, ki ga predlagajo 

reprezentativni sindikati s področja znanosti oziroma visokega 
šolstva,

– predstavnik razvojno inovacijskih partnerstev, ki ga pre-
dlaga ministrstvo, pristojno za tehnologijo,

– predstavnik podpornega okolja za inovacije, ki ga pre-
dlaga ministrstvo, pristojno za znanost,

– predstavnik doktorskih študentov in mladih doktorjev 
znanosti, pri katerem od pridobitve prvega doktorata znanosti 
v času kandidature ni minilo več kot sedem let in ga predlaga 
ministrstvo, pristojno za znanost,

– dva predstavnika raziskovalcev, ki ju predlaga ministr-
stvo, pristojno za znanost;

– predstavnik raziskovalcev slovenskega rodu, ki živi in 
dela v tujini in ga predlaga urad vlade, pristojen za Slovence v 
zamejstvu in po svetu.

(3) Na poziv ministrstva, pristojnega za znanost, predlaga-
telji iz prve, druge in šeste alineje 2. točke prejšnjega odstavka 
predlagajo v imenovanje vladi eno kandidatko ženskega spola 
in enega kandidata moškega spola. Predlagatelji iz druge, tre-
tje, četrte in pete alineje 2. točke prejšnjega odstavka izberejo 
kandidate na podlagi javnega poziva. Ministrstvo, pristojno za 
znanost, kot predlagatelj iz tretje, četrte in pete alineje 2. točke 
prejšnjega odstavka predlaga v imenovanje vladi najmanj eno 
kandidatko ženskega spola in najmanj enega kandidata moške-
ga spola. Člane sveta iz 2. točke prejšnjega odstavka imenuje 
vlada, ki pri imenovanih upošteva uravnoteženo zastopanost 
spolov imenovanih članov sveta.

(4) Svet med svojimi člani izbere predsednika sveta za 
mandatno dobo dveh let. Minister ne more biti predsednik 
sveta.

(5) Svet uredi svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z 
večino glasov vseh članov.

(6) Strokovna in administrativna dela za svet opravljajo 
periodično, z menjavanjem na štiri leta, ministrstvo, pristojno za 
znanost, ministrstvo, pristojno za tehnologijo, in vladna služba, 
pristojna za razvoj, po tem vrstnem redu.

(7) Sredstva za delovanje sveta, njegovih delovnih skupin 
in strokovnjakov zagotavlja ministrstvo ali vladna služba, ki v 
tistem času opravlja strokovna in administrativna dela za svet.

2. Znanstvenoraziskovalna in inovacijska  
strategija Slovenije

10. člen
(Znanstvenoraziskovalna in inovacijska strategija Slovenije)

(1) Znanstvenoraziskovalna in inovacijska strategija Slo-
venije je strateški dokument države, ki določa vizijo, dolgoročne 
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cilje in ukrepe ter načrtovano strukturo javnih finančnih vlaganj, 
potrebnih za izvajanje in spodbujanje razvoja znanstvenorazi-
skovalne in inovacijske dejavnosti.

(2) Znanstvenoraziskovalna in inovacijska strategija Slo-
venije je izhodišče za usmerjanje in načrtovanje obsega sred-
stev državnega proračuna za izvajanje znanstvenoraziskovalne 
in inovacijske dejavnosti.

11. člen
(priprava in sprejemanje Znanstvenoraziskovalne  

in inovacijske strategije Slovenije)
(1) Znanstvenoraziskovalno in inovacijsko strategijo Slo-

venije sprejme Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: državni zbor) na predlog vlade.

(2) Predlog Znanstvenoraziskovalne in inovacijske stra-
tegije Slovenije pripravi vlada na podlagi izhodišč in usmeritev 
za pripravo znanstvenoraziskovalne in inovacijske strategije, 
ki jih sprejme svet.

(3) V času izvajanja strategije vlada v okvirih, kot jih 
določa sistem upravljanja znanstvenoraziskovalnega in inova-
cijskega sistema, sprejme ustrezne ukrepe za njeno izvajanje.

(4) Za uresničevanje Znanstvenoraziskovalne in inovacij-
ske strategije Slovenije so odgovorni ministri, pristojni za zna-
nost, razvoj in tehnologijo. O njenem uresničevanju poročajo 
vladi, ki s poročilom seznanja državni zbor.

(5) Sredstva, potrebna za uresničevanje Znanstvenoraz-
iskovalne in inovacijske strategije Slovenije, se zagotavljajo v 
državnem proračunu.

(6) Znanstvenoraziskovalna in inovacijska strategija Slo-
venije je na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti podla-
ga za pripravo področnih strateških dokumentov države.

3. Financiranje

12. člen
(sredstva za financiranje znanstvenoraziskovalne  

in inovacijske dejavnosti)
(1) Sredstva za financiranje znanstvenoraziskovalne in 

inovacijske dejavnosti se zagotavljajo v državnem proračunu 
in iz drugih virov v skladu s cilji in prioritetami, določenimi v 
strateških dokumentih države in EU, predvsem v Znanstveno-
raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije in strategiji pame-
tne specializacije.

(2) Sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost se 
namenijo za:

1. stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavno-
sti, ki vključuje sredstva za institucionalni steber financiranja, 
programski steber financiranja, razvojni steber financiranja in 
programe nacionalnih raziskav;

2. financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na pod-
lagi javnih razpisov oziroma pozivov za raziskovalne projek-
te, raziskovalno infrastrukturo in raziskovalno opremo, razvoj 
znanstvenih kadrov, mednarodno sodelovanje, znanstvene 
publikacije in znanstvene monografije ter odprtost in popula-
rizacijo znanosti;

3. financiranje javnih infrastrukturnih zavodov na podlagi 
programa dela in finančnega načrta;

4. investicije in investicijsko vzdrževanje v javnih razisko-
valnih in javnih infrastrukturnih zavodih;

5. sofinanciranje večstranskih transnacionalnih razisko-
valnih projektov, ki se sofinancirajo prek mednarodnih orga-
nizacij ali konzorcijev v okviru programov EU, pri katerih je 
postopek razpisa za dodelitev sredstev izveden na evropski 
oziroma transnacionalni ravni, skladno s postopki, predvidenimi 
za izvajanje programov EU ali z avtonomno določenim pravom, 
in ki so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi mednarodnih 
evalvacij in finančnih uskladitev v okviru programov in sodelo-
vanj, h katerim je pristopila bodisi Republika Slovenija, bodisi 
ministrstvo, pristojno za znanost, druga ministrstva, ARRS ali 
druga pravna oseba javnega prava;

6. sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki so bili na 
razpisih v okviru centralnih programov EU odlično ocenjeni, 
vendar tam niso bili sprejeti v sofinanciranje;

7. sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki so bili izbrani v 
sofinanciranje v okviru centralnih programov EU in omogočajo 
dopolnjevanje z drugimi evropskimi ali državnimi sredstvi;

8. sofinanciranje na podlagi javnega povabila zaintere-
siranim izvajalcem, ki ga izvede ARRS v skladu s tretjim od-
stavkom 23. člena in tretjim odstavkom 35. člena tega zakona;

9. sofinanciranje izvajanja ukrepov odprte znanosti;
10. financiranje ARRS na podlagi programa dela in fi-

nančnega načrta;
11. sofinanciranje delovanja centra znanosti na podlagi 

programa dela in finančnega načrta;
12. druge naloge oziroma namene, določene z zakonom.
(3) Sredstva za inovacijsko dejavnost se namenijo pred-

vsem za:
1. mreženje, krepitev sinergij in spodbujanje partnerstev v 

znanstvenoraziskovalnem in inovacijskem sistemu;
2. spodbujanje inovacijskih procesov in z njimi povezanih 

naložb podjetij v raziskave in inovacije;
3. spodbujanje raziskovalno inovacijskih projektov za ra-

zvoj novih proizvodov, storitev in procesov;
4. podporo pilotnim in demonstracijskim projektom za 

predstavitev, testiranje in demonstracijo novih rešitev;
5. spodbujanje krepitve kompetenc in inovacijskih poten-

cialov;
6. mednarodno sodelovanje na področju inovacijske de-

javnosti;
7. razvoj raziskovalno-razvojnih kadrov.
(4) Financiranje znanstvenoraziskovalne in inovacijske 

dejavnosti se lahko izvaja tudi za naloge oziroma namene, 
določene v drugih zakonih, ki jih izvajajo in financirajo pristojna 
ministrstva.

13. člen
(državno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti)

(1) Državno financiranje znanstvenoraziskovalne dejav-
nosti se zagotavlja v višini najmanj 1 % BDP.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se, če je v 
posameznem letu rast BDP negativna ali rasti ni, za državno 
financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v državnem 
proračunu zagotavljajo sredstva najmanj v nominalni višini 
sredstev za ta namen preteklega leta.

14. člen
(financiranje inovacijske dejavnosti)

Financiranje inovacijske dejavnosti določa zakon, ki ureja 
podporno okolje za podjetništvo, in ga izvaja javna agencija, 
pristojna za tehnološki razvoj, ter se zagotavlja s kontinuiranim 
izvajanjem instrumentov dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja z namenom 
aktivacije vseh nacionalnih razvojnih zmožnosti.

4. Javna agencija, pristojna za tehnološki razvoj

15. člen
(Javna agencija, pristojna za tehnološki razvoj)

Na področju inovacijske dejavnosti javna agencija, pristoj-
na za tehnološki razvoj:

1. izvaja programe in ukrepe za spodbujanje tehnološke-
ga razvoja in inovacijske dejavnosti;

2. izvaja promocijo tehnološkega razvoja in inovacijske 
dejavnosti ter prenosa znanja;

3. spodbuja mednarodno sodelovanje, prenos in uporabo 
mednarodnega tehnološkega znanja;

4. spodbuja povezovanje in prenos znanja med razisko-
valnimi organizacijami in gospodarstvom;

5. vrednoti učinke vlaganj v industrijske raziskave in ek-
sperimentalni razvoj na povečanje konkurenčnosti gospodar-
stva;
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6. sodeluje z organizacijami, ki izvajajo znanstvenorazi-
skovalno in inovacijsko dejavnost;

7. skladno s predpisi skrbi za redno poročanje o izvajanju 
letnih programov, uresničevanju finančnih načrtov in učinkih 
ministrstvu, pristojnemu za tehnologijo;

8. zagotavlja javnost dela in skrbi za informiranje javnosti;
9. opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, 

za katerega je bila ustanovljena.

III. FINANCIRANJE  
ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

16. člen
(znanstvenoraziskovalna dejavnost)

Znanstvenoraziskovalna dejavnost je ustvarjanje no-
vega znanja in njegov prenos ter obsega različne aktivnosti, 
in sicer temeljne in aplikativne raziskave, industrijske razi-
skave, eksperimentalni razvoj, razvoj znanstvenih kadrov, 
internacionalizacijo, znanstveno komuniciranje (na primer 
znanstvene publikacije, monografije, konference, populari-
zacija znanosti), ukrepe odprte znanosti, raziskovalno infra-
strukturo, raziskovalno opremo, investicije in investicijsko 
vzdrževanje.

1. Stabilno financiranje

17. člen
(stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti)

(1) Sredstva za stabilno financiranje znanstvenorazisko-
valne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: S-ZRD) sestavljajo 
sredstva za institucionalni steber financiranja (v nadaljnjem 
besedilu: ISF), sredstva za programski steber financiranja (v 
nadaljnjem besedilu: PSF), sredstva za razvojni steber finan-
ciranja (v nadaljnjem besedilu: RSF) in sredstva za programe 
nacionalnih raziskav (v nadaljnjem besedilu: PNR), ki so kot 
skupna sredstva za javne raziskovalne organizacije, druge 
javne zavode iz 81. člena tega zakona in koncesionarje na 
podlagi podeljenih koncesij za izvajanje javne službe na podro-
čju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: 
prejemniki stabilnega financiranja) zagotovljena v državnem 
proračunu.

(2) Če je rast BDP negativna ali rasti ni, se sredstva za 
S-ZRD zagotavljajo najmanj v nominalni višini sredstev za 
S-ZRD preteklega leta.

(3) Podrobnejša ureditev stabilnega financiranja znan-
stvenoraziskovalne dejavnosti, vključno z določitvijo enotnega 
prvega roka za objavo razpisa za mlade raziskovalce, se določi 
v splošnem aktu ARRS.

18. člen
(ISF)

(1) ISF je namenjen financiranju infrastrukturne, upravlja-
vske in podporne dejavnosti ter drugi institucionalni infrastruk-
turi prejemnikov stabilnega financiranja.

(2) Infrastrukturna dejavnost je zaokrožena celota raz-
iskovalne infrastrukture kot podpore znanstvenoraziskovalni 
dejavnosti prejemnikov stabilnega financiranja, ki se lahko 
izvaja v različnih oblikah. Infrastrukturna dejavnost se evalvira 
v okviru evalvacij iz 30. člena tega zakona.

(3) Upravljavska in podporna dejavnost so vse spremlja-
joče dejavnosti, ki zagotavljajo nemoteno izvedbo znanstveno-
raziskovalne dejavnosti.

(4) Prejemniki stabilnega financiranja določijo vsebino, 
obseg in način izvajanja infrastrukturne dejavnosti ob upošte-
vanju normativov in standardov, ki jih sprejme vlada, splošne-
ga akta ARRS ter akta prejemnika stabilnega financiranja iz 
29. člena tega zakona.

19. člen
(PSF)

(1) PSF je namenjen financiranju raziskovalnih programov 
in mladih raziskovalcev.

(2) Raziskovalni program predstavlja zaokroženo podro-
čje znanstvenoraziskovalnega dela, za katero je pričakovati, 
da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju. 
Raziskovalni programi se evalvirajo v skladu s 30. členom 
tega zakona.

(3) Prejemniki stabilnega financiranja določijo vsebino, 
obseg, način izvajanja raziskovalnega programa in vodjo raz-
iskovalnega programa, ob izpolnjevanju pogojev iz 63. člena 
tega zakona, in ob upoštevanju normativov in standardov, ki 
jih sprejme vlada, splošnega akta ARRS ter akta prejemnika 
stabilnega financiranja iz 29. člena tega zakona.

(4) Mladi raziskovalci so doktorski študenti, ki jih preje-
mnik stabilnega financiranja zaposli za pridobitev doktorske 
izobrazbe. Izvajanje usposabljanja mladih raziskovalcev se 
evalvira v okviru evalvacij iz 30. in 31. člena tega zakona.

(5) Število mest za doktorske študente, mentorje, progra-
me usposabljanja, kriterije, način ocenjevanja in izbor kandi-
datov za mlade raziskovalce določijo prejemniki stabilnega fi-
nanciranja v skladu z aktom prejemnika stabilnega financiranja 
iz 29. člena tega zakona in se opredelijo v okviru pogajanj za 
sklenitev pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenorazisko-
valne dejavnosti iz 28. člena tega zakona.

20. člen
(RSF)

RSF je namenjen spodbujanju razvoja znanstvenorazi-
skovalne in infrastrukturne dejavnosti, in sicer z vidikov kakovo-
sti, ustvarjalnosti in inovativnosti, internacionalizacije, odprtosti 
ter prenosa znanja in sodelovanja z okoljem, ki pripomorejo k 
doseganju ciljev in rezultatov ter izvajanju ukrepov ali nalog s 
področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, opredeljenih v 
strateških dokumentih države in EU, ob upoštevanju poslanstva 
in strategije posameznega prejemnika stabilnega financiranja.

21. člen
(določanje sredstev za ISF in PSF)

(1) Vsota sredstev za ISF in PSF je vsota sredstev za 
institucionalni in programski steber financiranja vseh prejemni-
kov stabilnega financiranja, kar se izračuna na naslednji način:

n
ISF + PSF = ∑(ISF-O + PSF-O)i

i
pri čemer je ISF-O institucionalni steber financiranja posame-
znega prejemnika stabilnega financiranja, PSF-O programski 
steber financiranja posameznega prejemnika stabilnega finan-
ciranja, i je posamezni prejemnik stabilnega financiranja in 
n število prejemnikov stabilnega financiranja.

(2) Vsota ISF in PSF se letno poveča za najmanj 30 % 
in največ 50 % letne rasti državnih proračunskih sredstev za 
znanstvenoraziskovalno dejavnost ministrstva, pristojnega za 
znanost, upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva. Letno 
povečanje določi s sklepom minister, pristojen za znanost.

(3) Vsota ISF in PSF se dodatno poveča v primeru no-
vega prejemnika stabilnega financiranja ali če se v skladu s 
šestim odstavkom 25. člena tega zakona poveča raziskovalna 
infrastruktura prejemnika stabilnega financiranja.

22. člen
(določanje sredstev za RSF)

(1) Sredstva za RSF so vsota letnih sredstev razvojnih 
stebrov posameznih prejemnikov stabilnega financiranja (v 
nadaljnjem besedilu: RSF-O) in se določijo v skladu z dr-
žavnimi strateškimi razvojnimi prioritetami in so največ 10 % 
vsote sredstev ISF in PSF. Delež sredstev za RSF za prvo 
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leto pogodbenega obdobja iz 28. člena tega zakona s sklepom 
določi minister, pristojen za znanost, upoštevaje razpoložljiva 
proračunska sredstva.

(2) Sredstva za RSF so na letni ravni za celotno pogod-
beno obdobje enaka sredstvom RSF prvega leta pogodbenega 
obdobja, razen če se v prvem letu pogodbenega obdobja v 
primerjavi s preteklim letom zmanjšajo sredstva za državno 
financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti. V tem pri-
meru se sredstva za RSF lahko povečajo v prvem letu, ko 
se sredstva za državno financiranje znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti povečajo, in ostanejo enaka za celotno preostalo 
pogodbeno obdobje.

23. člen
(PNR in določanje sredstev za PNR)

(1) Sredstva za PNR so vsota letnih sredstev za programe 
nacionalnih raziskav prejemnikov stabilnega financiranja (v 
nadaljnjem besedilu: PNR-O) in ne smejo presegati 1 % vsote 
sredstev ISF in PSF.

(2) Za potrebe raziskovanja tematik, značilnih za Repu-
bliko Slovenijo, vlada na predlog ministrstva, pristojnega za 
znanost, določi tematike za programe nacionalnih raziskav in 
obseg sredstev za ta namen. Nabor tematik mora biti skladen 
s prioritetnimi področji, opredeljenimi v strateških dokumentih 
države. Raziskave, ki so predmet financiranja v okviru PNR, se 
ne financirajo na podlagi 2. točke drugega odstavka 12. člena 
tega zakona.

(3) Izbor PNR se izvede v okviru javnega poziva oziroma 
javnega povabila ARRS prejemnikom stabilnega financiranja 
za tematike iz drugega odstavka tega člena za šestletno po-
godbeno obdobje.

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, prvega 
odstavka 17. člena in 80. člena tega zakona, lahko za sred-
stva PNR kandidirajo tudi slovenske raziskovalne organizacije 
s sedežem v slovenskem zamejstvu. Ne glede na določbe 
28. člena tega zakona se z izbranimi raziskovalnimi organiza-
cijami Slovencev v zamejstvu sklene pogodba o financiranju 
raziskave, ki je predmet PNR.

(5) Izbor PNR se zaključi v zadnjem letu šestletnega 
obdobja in se ocenjuje po kriterijih za izbor PNR, določenih v 
splošnem aktu ARRS.

24. člen
(določanje sredstev za stabilno financiranje 

znanstvenoraziskovalne dejavnosti prejemnika  
stabilnega financiranja)

Sredstva za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti prejemnika stabilnega financiranja znanstvenorazi-
skovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: S-ZRD-O) so vsota 
sredstev ISF-O, PSF-O, RSF-O in PNR-O, kar se izračuna na 
naslednji način:

S-ZRD-O = ISF-O + PSF-O + RSF-O + PNR-O.

25. člen
(določanje sredstev za ISF-O in PSF-O)

(1) Vsota ISF-O in PSF-O se za vsako leto šestletnega 
pogodbenega obdobja v skladu z razpoložljivimi proračunskimi 
sredstvi določi tako, da se vsota ISF-O in PSF-O preteklega 
leta poveča sorazmerno, upoštevaje rast vsote ISF in PSF 
glede na preteklo leto, kar se izračuna na naslednji način:

(ISF-O + PSF-O)t = (ISF-O + PSF-O)t-1 *  
(ISF + PSF)t/(ISF + PSF)t-1,

pri čemer je:
t – tekoče leto
t-1 – preteklo leto.

(2) Vsaj polovico letne rasti vsote ISF-O in PSF-O mora 
prejemnik stabilnega financiranja nameniti za PSF-O.

(3) V prvem in četrtem letu pogodbenega obdobja se 
največ 10 % vsote sredstev PSF in ISF prejemnikom stabilne-
ga financiranja razdeli ob upoštevanju kazalnikov znanstvene 
odličnosti, družbenega in gospodarskega vpliva ter mednaro-
dne vpetosti.

(4) Delež sredstev iz prejšnjega odstavka določi minister, 
pristojen za znanost, na predlog ARRS tako, da zmanjšanje 
na ravni posameznega prejemnika stabilnega financiranja ne 
presega 3 %.

(5) Način izračuna dodelitve deleža sredstev in merila za 
opredelitev kazalnikov iz tretjega odstavka tega člena se določi 
v splošnem aktu ARRS.

(6) Sredstva za ISF-O se lahko ne glede na prvi odstavek 
tega člena dodatno povečajo, če se poveča raziskovalna infra-
struktura prejemnika stabilnega financiranja znanstvenorazi-
skovalne dejavnosti, v skladu s strateškimi dokumenti države 
ob predhodnem soglasju vlade.

(7) S splošnim aktom ARRS se določi tudi podrobnejši 
način izračuna dodelitve sredstev ISF-O in PSF-O za novega 
prejemnika stabilnega financiranja.

26. člen
(določanje sredstev RSF-O)

(1) Sredstva za RSF-O so na letni ravni celotno pogodbe-
no obdobje enaka sredstvom RSF-O prvega leta pogodbenega 
obdobja, razen če se v prvem letu pogodbenega obdobja 
zmanjšajo sredstva za državno financiranje znanstvenorazisko-
valne dejavnosti. V tem primeru se sredstva za RSF-O lahko 
povečajo v prvem letu, ko se sredstva za državno financiranje 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti povečajo, in ostanejo ena-
ka za celotno preostalo pogodbeno obdobje.

(2) Sredstva za RSF-O so največ 10 % vsote sredstev 
ISF-O in PSF-O in se za vse prejemnike stabilnega financiranja 
določijo v enakem deležu.

(3) Namen porabe sredstev RSF-O se za prejemnika sta-
bilnega financiranja določi za šestletno pogodbeno obdobje v 
pogajanjih v okviru pogodbe o financiranju stabilnega izvajanja 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

27. člen
(določanje sredstev PNR-O)

Prejemnik stabilnega financiranja oziroma raziskovalna 
organizacija Slovencev v zamejstvu lahko pridobi sredstva 
PNR-O z uspešno prijavo na javni poziv oziroma javno povabilo 
ARRS iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona.

28. člen
(pogodba o stabilnem financiranju  

znanstvenoraziskovalne dejavnosti)
(1) Sredstva za stabilno financiranje znanstvenorazisko-

valne dejavnosti prejemnika stabilnega financiranja (S-ZRD-O) 
se prejemniku stabilnega financiranja nakazujejo na podlagi 
šestletne pogodbe o stabilnem financiranju znanstvenorazisko-
valne dejavnosti, sklenjene z ARRS.

(2) V pogodbi o stabilnem financiranju znanstvenorazi-
skovalne dejavnosti iz prejšnjega odstavka se opredelijo tudi:

1. strateški in dolgoročni cilji prejemnika stabilnega finan-
ciranja, ukrepi za njihovo dosego, ciljne in izhodiščne vrednosti 
ter kazalniki, s katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti;

2. načrt izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki 
vključuje predvsem razvoj dejavnosti v okviru ISF in PSF;

3. razvojni cilji prejemnika stabilnega financiranja, ukrepi 
za njihovo doseganje, ciljne in izhodiščne vrednosti ter kazalni-
ki, s katerimi se spremlja doseganje ciljnih vrednosti;

4. način in dinamika poročanja o doseganju ciljev;
5. ukrepi v primeru neizpolnjevanja določil pogodbe.
(3) Sestavine pogodbe iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega od-

stavka so predmet pogajanj. Na podlagi usmeritev ministrstva, 
pristojnega za znanost, rezultatov zadnje institucionalne samo-
evalvacije iz 31. člena tega zakona in evalvacije raziskovalnih 
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programov iz 30. člena tega zakona prejemniki predlagajo 
sestavine pogodbe iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka 
najpozneje do konca februarja zadnjega leta pogodbenega ob-
dobja za naslednje pogodbeno obdobje. Prejemniki stabilnega 
financiranja in ministrstvo, pristojno za znanost, oziroma ARRS, 
pri pripravi in usklajevanju ciljev in ciljnih vrednosti upoštevajo 
državne strateške razvojne prioritete.

(4) Postopek pogajanj za sklenitev pogodbe o stabilnem 
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti s prejemnikom 
stabilnega financiranja vodi minister, pristojen za znanost, ali 
oseba, ki jo on pooblašča, ob sodelovanju ARRS in se mora 
zaključiti s sklenitvijo nove pogodbe o stabilnem financiranju 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti do konca koledarskega leta 
zadnjega leta pogodbenega obdobja za naslednje pogodbeno 
obdobje.

(5) Če se postopek sklenitve pogodbe o stabilnem finan-
ciranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti ne zaključi v roku iz 
prejšnjega odstavka, se do sklenitve nove pogodbe o stabilnem 
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti izvaja začasno 
financiranje v obsegu, kot je bilo določeno v predhodni pogodbi, 
vendar največ za čas prvega leta pogodbenega obdobja.

(6) Sklenjene pogodbe o stabilnem financiranju znanstve-
noraziskovalne dejavnosti in poročila o doseganju ciljev objavi 
ARRS na svoji spletni strani.

(7) Poročilo o izvajanju pogodbe o stabilnem financira-
nju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za celotno pogodbeno 
obdobje prejemniki stabilnega financiranja pošljejo ARRS do 
31. maja v letu po izteku pogodbe o stabilnem financiranju 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

29. člen
(akt prejemnika stabilnega financiranja)

(1) Prejemnik stabilnega financiranja upravlja sredstva 
za stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v 
skladu z aktom, ki ga sprejme pristojni organ prejemnika sta-
bilnega financiranja, ob upoštevanju tega zakona, normativov 
in standardov, ki jih sprejme vlada, in splošnega akta ARRS, 
in ga v osmih dneh po sprejetju objavi na svoji spletni strani.

(2) Obvezne sestavine akta prejemnika stabilnega financi-
ranja iz prejšnjega odstavka so določila o postopkih vrednote-
nja obstoječih raziskovalnih programov ter kreiranja, ukinjanja 
in preoblikovanja raziskovalnih programov, določila o načinu 
spreminjanja sestave raziskovalnih programov in določitve vod-
je raziskovalnega programa, določila o zagotovitvi financiranja 
neprekinjenosti dela med posameznimi projekti ter izvajanju 
drugih strateških nalog raziskovalne organizacije in finančnih 
elementih delovanja raziskovalnega programa ter izvedbi insti-
tucionalne samoevalvacije.

(3) Obvezne sestavine akta iz prvega odstavka tega člena 
so tudi postopek določitve mentorjev mladih raziskovalcev, 
program usposabljanja, kriteriji, ocenjevanje in izbor kandidatov 
za mlade raziskovalce ter določila za spodbujanje starostne in 
spolne uravnoteženosti vodij raziskovalnih programov in nosil-
cev ključnih vodstvenih funkcij.

30. člen
(evalvacija raziskovalnih programov v okviru stabilnega 

financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti)
(1) Evalvacije raziskovalnih programov v okviru stabilnega 

financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti izvaja ARRS 
periodično na obdobje šestih let po področjih panelov, kot so 
opredeljeni v Delovnem programu Evropskega raziskovalnega 
sveta, ki ga sprejme Znanstveni svet Evropskega raziskovalne-
ga sveta in potrdi Evropska komisija. Evalvacije lahko potekajo 
vseh šest let obdobja financiranja. Temeljna kvalitativna kriterija 
evalvacije sta znanstvena odličnost in družbeni vpliv. Predmet 
evalvacije so doseženi raziskovalni rezultati obdobja od zadnje 
evalvacije in vsebina raziskovalnega programa v povezavi s 
1., 2. in 3. točko drugega odstavka 28. člena tega zakona in 
strateškim razvojnim programom prejemnika stabilnega finan-

ciranja, ki veljajo v tekočem pogodbenem obdobju. Vsebinsko 
evalvacijo znanstvenoraziskovalnega dela raziskovalnih pro-
gramov izvajajo neodvisni strokovnjaki (v nadaljnjem besedilu: 
recenzenti).

(2) ARRS v splošnem aktu določi postopek, način in 
metodologijo izvajanja evalvacij ter obvezne sestavine razisko-
valnega programa in njegov minimalni obseg, izražen v FTE, in 
minimalno število raziskovalcev z doktoratom znanosti.

(3) Rezultate evalvacije sestavljajo ocene raziskovalnih 
programov in priporočila za izboljšanje delovanja oziroma uki-
nitev raziskovalnega programa. Rezultati evalvacije se objavijo 
na spletnih straneh ARRS v jeziku izvajanja evalvacije in v 
slovenskem jeziku.

(4) Ob vsakokratni evalvaciji se na področjih, kjer poteka 
evalvacija, izvede tudi evalvacija predlogov novih raziskovalnih 
programov novih raziskovalnih organizacij, ki vstopajo v stabil-
no financiranje na področjih, kjer poteka evalvacija.

31. člen
(institucionalna samoevalvacija)

(1) Institucionalna samoevalvacija je celovita evalvacija 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti prejemnika stabilnega fi-
nanciranja, razen za dejavnosti, ki se izvajajo kot javna služba 
v skladu z drugimi predpisi, in je namenjena izboljšanju njegove 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Poleg rezultatov evalvacije 
raziskovalnih programov iz 30. člena tega zakona se v insti-
tucionalni samoevalvaciji znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
obravnavajo tudi širši strokovni, družbeni in gospodarski vpliv, 
stopnja internacionalizacije, uporaba in odprtost raziskovalne 
ter institucionalne infrastrukture, ukrepi za razvoj kadrov z 
upoštevanjem načela enakih možnosti, prenos znanja in odprto 
znanost ter druge aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
prejemnika stabilnega financiranja.

(2) Institucionalna samoevalvacija prejemnika stabilnega 
financiranja se izvede v petem letu pogodbenega obdobja iz 
prvega odstavka 28. člena tega zakona. Povzetek poročila o 
institucionalni samoevalvaciji se objavi na spletni strani preje-
mnika stabilnega financiranja in ARRS v roku enega meseca 
po njegovem sprejetju. Celotno poročilo se predloži ministrstvu, 
pristojnemu za znanost, ter ARRS najkasneje v roku enega 
meseca po njegovem sprejetju.

(3) Opravljena institucionalna samoevalvacija v skladu s 
tem členom je pogoj za pristop k pogajanjem iz 28. člena tega 
zakona za novo pogodbeno obdobje.

2. Financiranje na podlagi javnih razpisov  
oziroma pozivov

32. člen
(raziskovalni projekti)

(1) Raziskovalne projekte izvajajo raziskovalne organiza-
cije oziroma zasebni raziskovalci.

(2) Izvajanje raziskovalnih projektov, namenjenih pripravi 
strokovnih podlag za odločanje in oblikovanju razvojnih in 
drugih politik, ter spremljanje njihovega izvajanja lahko država 
financira prek več ministrstev in drugih proračunskih uporabni-
kov. Sodelovanje ministrstev in drugih proračunskih uporabni-
kov usklajuje ministrstvo, pristojno za znanost, v sodelovanju 
z ARRS.

(3) Sredstva za izvajanje raziskovalnih projektov se dode-
ljujejo prek javnih razpisov oziroma javnih pozivov, ki jih izvaja 
ARRS oziroma pristojno ministrstvo ob upoštevanju proračun-
skih možnosti.

(4) Letni javni razpisi iz tretjega odstavka tega člena, ki 
jih izvaja ARRS, se izvedejo v treh ločenih kategorijah glede 
na karierno stopnjo raziskovalcev, ki so določene s splošnim 
aktom ARRS. Nobena od kategorij ne sme obsegati manj kot 
20 % sredstev, namenjenih za raziskovalne projekte. Delitev 
sredstev med kategorijami, ob upoštevanju usmeritev ministr-
stva, pristojnega za znanost, opredeli ARRS v programu dela.
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(5) V sklop javnih razpisov iz četrtega odstavka tega čle-
na spadajo tudi javni razpisi za podoktorske projekte, katerih 
obseg ne sme biti manjši od 10 % sredstev, namenjenih za 
raziskovalne projekte.

33. člen
(raziskovalna infrastruktura in raziskovalna oprema)
(1) Način in področja razvoja raziskovalne infrastrukture 

določa strateški dokument države Načrt razvoja raziskovalne 
infrastrukture, ki ga sprejme vlada na predlog ministrstva, pri-
stojnega za znanost.

(2) Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture pripravi mini-
strstvo, pristojno za znanost, na podlagi Znanstvenoraziskoval-
ne in inovacijske strategije Slovenije in strateških dokumentov 
EU.

(3) Sredstva za vzpostavitev raziskovalne infrastrukture 
se dodeljujejo prek javnih razpisov oziroma javnih pozivov, ki 
jih izvaja ARRS ali ministrstvo, pristojno za znanost.

(4) Sredstva za projekte iz Načrta razvoja raziskovalne 
infrastrukture iz drugega odstavka tega člena se nakazujejo 
prejemnikom stabilnega financiranja ali konzorcijem, ki izva-
jajo projekte iz Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture, 
katerih koordinator je prejemnik stabilnega financiranja, ki 
sredstva, ne glede na določbe prvega odstavka 17. člena in 
80. člena tega zakona, skladno s konzorcijsko pogodbo, lahko 
nakazuje preostalim izvajalcem infrastrukturne dejavnosti v 
okviru konzorcija.

(5) Sredstva za nakup raziskovalne opreme se dodeljujejo 
prek javnih razpisov oziroma javnih pozivov, ki jih izvaja ARRS 
ali ministrstvo, pristojno za znanost.

34. člen
(mednarodno sodelovanje)

(1) Ministrstvi, pristojni za znanost in tehnologijo, medse-
bojno usklajujeta mednarodne aktivnosti znanstvenorazisko-
valne dejavnosti, tehnološkega razvoja in inovacij ter evropskih 
politik s poudarkom na evropskem raziskovalnem prostoru, 
programih EU in drugih mednarodnih programih.

(2) V skladu z veljavnimi strateškimi dokumenti države za 
področje raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij ARRS ozi-
roma agencija, pristojna za tehnološki razvoj ali druga pravna 
oseba javnega prava na podlagi javnih razpisov sofinancira 
mednarodne dejavnosti na področju raziskav, tehnološkega 
razvoja in inovacij iz sredstev državnega proračuna.

(3) Za sofinanciranje večstranskih transnacionalnih razi-
skovalnih projektov, ki se sofinancirajo prek mednarodnih or-
ganizacij ali konzorcijev v okviru programov EU, pri katerih je 
postopek razpisa za dodelitev sredstev izveden na evropski 
oziroma transnacionalni ravni, skladno s postopki, predvidenimi 
za izvajanje programov EU ali z avtonomno določenim pravom, 
in ki so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi mednarodnih 
evalvacij in finančnih uskladitev v okviru programov in sode-
lovanj, h katerim je pristopila Republika Slovenija, ministrstvo, 
pristojno za znanost, druga ministrstva, ARRS ali druga pravna 
oseba javnega prava, se lahko sklepa neposredne pogodbe o 
sofinanciranju z izbranimi prijavitelji v skladu s splošnim aktom 
ARRS oziroma agencije, pristojne za tehnološki razvoj, ali 
podzakonskim aktom pristojnega ministrstva.

(4) Projekte, ki so bili na razpisih v okviru programov EU 
odlično ocenjeni, vendar niso bili sprejeti v sofinanciranje, ali 
projekte, ki so bili izbrani na razpisih v okviru programov EU in 
omogočajo dopolnjevanje z drugimi evropskimi ali državnimi 
sredstvi, lahko ministrstvo, pristojno za znanost, tehnologijo, 
druga ministrstva, ARRS oziroma agencija, pristojna za tehno-
loški razvoj, ali druga pravna oseba javnega prava sofinancira v 
okviru svojih pristojnosti in finančnega načrta prek neposredne 
pogodbe o sofinanciranju v skladu s splošnim aktom ARRS ozi-
roma agencije, pristojne za tehnološki razvoj, ali podzakonskim 
aktom pristojnega ministrstva.

35. člen
(razvoj znanstvenih kadrov in popularizacija znanosti)
(1) Razvoj znanstvenih kadrov vključuje zagotavljanje 

sredstev za kadrovsko pomlajevanje raziskovalnih skupin, 
doktorska in podoktorska usposabljanja, razvoj nadaljnje raz-
iskovalne kariere raziskovalcev ter za reintegracijo slovenskih 
raziskovalcev, ki delujejo v tujini, v skladu s splošnim aktom 
ARRS oziroma agencije, pristojne za tehnološki razvoj, ali 
podzakonskim aktom pristojnega ministrstva.

(2) Raziskovalci iz prejšnjega odstavka morajo imeti z raz-
iskovalno organizacijo sklenjeno delovno razmerje. V primeru 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas se ta sklene za celotno 
obdobje trajanja aktivnosti iz prejšnjega odstavka. Pogodba o 
zaposlitvi za določen čas se podaljša za čas odsotnosti zaradi 
razlogov iz petega odstavka 61. člena tega zakona.

(3) Dejavnosti popularizacije znanosti se financirajo prek 
javnega povabila, ki ga objavi ARRS ali javnih razpisov oziroma 
pozivov, ki jih objavi ARRS ali javni zavod center znanosti na 
podlagi programa dela in finančnega načrta, ki ga potrdi mini-
strstvo, pristojno za znanost.

3. Financiranje javnih infrastrukturnih zavodov

36. člen
(financiranje javnih infrastrukturnih zavodov)

Sredstva za plače in druge izdatke za zaposlene, pri-
spevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in 
storitve, nakup opreme ter raziskovalno infrastrukturo se javnim 
infrastrukturnim zavodom določijo s pogodbo med javnim infra-
strukturnim zavodom in ministrstvom, pristojnim za znanost, 
ob upoštevanju letnega programa dela javnega infrastruktur-
nega zavoda in finančnega načrta ministrstva, pristojnega za 
znanost.

4. Investicije in investicijsko vzdrževanje

37. člen
(investicije in investicijsko vzdrževanje)

(1) Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje 
javnih raziskovalnih in infrastrukturnih zavodov se določijo v 
skladu z letnim načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja 
javnega raziskovalnega oziroma infrastrukturnega zavoda, ki 
je sestavni del letnega programa dela javnega raziskovalnega 
oziroma infrastrukturnega zavoda, in finančnim načrtom mini-
strstva, pristojnega za znanost.

(2) Sredstva za investicije so namenjena zagotavljanju 
pogojev za izvajanje dejavnosti javnih raziskovalnih oziroma 
infrastrukturnih zavodov.

(3) Sredstva za investicije se namenijo za gradnjo, rekon-
strukcijo, obnovo, pridobivanje oziroma najemanje stvarnega 
premoženja.

(4) Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje 
se dodelijo na podlagi razpoložljivih sredstev v okviru Načrta 
razvojnih programov.

(5) Javnemu raziskovalnemu zavodu se sredstva za in-
vesticijsko vzdrževanje določijo na podlagi meril, opredeljenih 
v sklepu ministrstva, pristojnega za znanost. Javnemu razi-
skovalnemu zavodu se sredstva za investicijsko vzdrževanje 
nakažejo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, sklenjene med 
ministrstvom, pristojnim za znanost, in javnim raziskovalnim 
zavodom.

(6) Javnemu infrastrukturnemu zavodu se sredstva za 
investicijsko vzdrževanje ob upoštevanju letnega programa 
dela javnega infrastrukturnega zavoda in finančnega načr-
ta ministrstva, pristojnega za znanost, določijo s pogodbo iz 
36. člena tega zakona.

(7) Sredstva za investicijsko vzdrževanje se lahko na-
menijo tudi drugim raziskovalnim organizacijam, ki imajo raz-
iskovalno infrastrukturo, sofinancirano iz sredstev državnega 
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proračuna in ki je javno dostopna pod enakimi pogoji, kot to 
velja za javne raziskovalne zavode. Sredstva za investicijsko 
vzdrževanje se določijo na podlagi meril, opredeljenih v sklepu 
ministra.

IV. NORMATIVI IN STANDARDI ZA FINANCIRANJE 
ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

38. člen
(normativi in standardi za določitev obsega sredstev  

za izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti)
Normative in standarde za stabilno financiranje in za 

financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz državnega 
proračuna na podlagi cene ekvivalenta polne zaposlitve ter za 
spremljanje in porabo sredstev državnega proračuna sprejme 
vlada.

V. ORGANIZIRANOST IN IZVAJANJE 
ZNANSTVENORAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

1. Etika v znanosti

39. člen
(Nacionalni svet za etiko in integriteto v znanosti)

(1) Nosilci in izvajalci znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
skrbijo za uveljavljanje načel znanstvene integritete in dobre 
znanstvene prakse ter na ravni raziskovalnih organizacij spre-
jemajo ustrezne ukrepe zoper njihove kršitve.

(2) Za obravnavanje etičnih vprašanj in ravnanj v znan-
stvenoraziskovalni dejavnosti Rektorska konferenca Republike 
Slovenije in Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov 
Slovenije vzpostavita Nacionalni svet za etiko in integriteto v 
znanosti.

(3) Nacionalni svet za etiko in integriteto v znanosti je 
neodvisno telo, ki ima enajst članov. Njegov mandat traja štiri 
leta. Člani Nacionalnega sveta za etiko in integriteto v znanosti 
so lahko zaporedoma imenovani največ dvakrat.

(4) Nacionalni svet za etiko in integriteto v znanosti so:
– dva člana, ki ju imenuje Slovenska akademija znanosti 

in umetnosti;
– en član, ki ga imenuje Inženirska akademija Slovenije;
– trije člani, ki jih imenuje Rektorske konference Repu-

blike Slovenije;
– trije člani, ki jih imenuje Koordinacija samostojnih razi-

skovalnih inštitutov Slovenije;
– en član, ki ga imenuje Skupnost samostojnih visokošol-

skih zavodov in
– en član, ki ga imenuje ARRS.
(5) Institucije iz prejšnjega odstavka, ki imenujejo več kot 

enega člana, pri imenovanju upoštevajo uravnoteženo zasto-
panost spolov članov in raznolikost znanstvenih ved.

(6) Predsednika in podpredsednika Nacionalnega sveta 
za etiko in integriteto v znanosti izvolijo člani med seboj na na-
čin, da sta na položajih zastopana različna spola in tudi različni 
znanstveni vedi.

(7) Nacionalni svet za etiko in integriteto v znanosti se 
konstituira, ko je imenovanih vsaj sedem članov.

(8) Konstitutivno sejo Nacionalnega sveta za etiko in in-
tegriteto v znanosti skličeta predsednik Rektorske konference 
Republike Slovenije in predsednik Koordinacije samostojnih 
raziskovalnih inštitutov Slovenije.

(9) Nacionalni svet za etiko in integriteto v znanosti na 
konstitutivni seji izvoli predsednika in podpredsednika. Do iz-
volitve predsednika sejo vodi najstarejši član sveta.

(10) Člani Nacionalnega sveta za etiko in integriteto v 
znanosti delujejo strokovno, samostojno in neodvisno ter pri 
svojem delovanju niso vezani na sklepe, stališča in navodila 
institucij, ki so jih imenovale, ali drugih institucij. Člani ne 

morejo biti funkcionarji v izvršilni veji oblasti, direktorji agencij 
in raziskovalnih organizacij, njihovi pomočniki ter namestniki, 
rektorji, prorektorji, dekani, prodekani oziroma člani upravnih 
odborov raziskovalnih organizacij. Člani Nacionalnega sveta 
za etiko in integriteto v znanosti pri izvajanju nalog upoštevajo 
načela preprečevanja konflikta interesov in nepristranskosti.

(11) Nacionalni svet za etiko in integriteto v znanosti sprej-
me poslovnik za svoje delovanje z dvotretjinsko večino vseh 
članov. Kot pomoč pri svojem delu lahko imenuje strokovne 
komisije. Strokovna in administrativna dela za Nacionalni svet 
za etiko in integriteto v znanosti opravlja ministrstvo, pristojno 
za znanost.

(12) Naloge Nacionalnega sveta za etiko in integriteto v 
znanosti so:

1. preventivno delovanje in izobraževanje na področju 
etike in integritete v znanosti z namenom spodbujanja dobrih 
praks in preprečevanja nepoštenosti;

2. sprejemanje mnenj o skladnosti ravnanja z etičnimi 
pravili na lastno pobudo oziroma pobudo organizacij ali posa-
meznikov, kadar to oceni za primerno;

3. sodelovanje z etičnimi komisijami v raziskovalnih in 
visokošolskih organizacijah ter oblikovanje svetovalnih mnenj 
oziroma priporočil k njihovim internim etičnim kodeksom na 
lastno pobudo oziroma pobudo organizacij, kadar to oceni za 
primerno;

4. sodelovanje v mednarodnih omrežjih in združenjih;
5. spodbujanje raziskovanja in seznanjanja javnosti z 

vprašanji etike in integritete v znanstvenoraziskovalni dejav-
nosti;

6. priprava, sprejem in objava letnega poročila, ki ga v 
seznanitev predloži ministrstvu, pristojnemu za znanost.

(13) Sredstva za delovanje Nacionalnega sveta za etiko 
in integriteto v znanosti zagotavlja Republika Slovenija v okviru 
proračunskih sredstev ministrstva, pristojnega za znanost. Delo 
članov Nacionalnega sveta za etiko in integriteto v znanosti ter 
članov komisij iz devetega odstavka tega člena je častno in 
brezplačno, pripada pa jim povračilo potnih stroškov v skladu 
z veljavnimi predpisi, ki veljajo za povračila stroškov članom 
vladnih svetov.

2. Odprta znanost ter odprti dostop do znanstvenih objav 
in raziskovalnih podatkov

40. člen
(odprta znanost)

(1) Odprta znanost obsega predvsem odprt dostop do 
raziskovalnih rezultatov, vrednotenje kakovosti in vpliva znan-
stvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter 
povezovanje in vključevanje zainteresirane javnosti v razisko-
valni proces. Podrobnejše zahteve za izvajanje znanstveno-
raziskovalnega dela po načelih odprte znanosti določi vlada ob 
upoštevanju Znanstvenoraziskovalne in inovacijske strategije 
Slovenije ter priporočil evropskih raziskovalnih politik. Ukrepi 
odprte znanosti se opredelijo v akcijskem načrtu, ki ga sprejme 
vlada.

(2) Vrednotenje in ocenjevanje raziskovalcev, razisko-
valnih organizacij, raziskovanih programov in projektov mora 
spodbujati odprto znanost.

(3) Za sofinanciranje izvajanja ukrepov odprte znanosti 
lahko ministrstvo, pristojno za znanost, ali ARRS sklepa z izva-
jalci znanstvenoraziskovalne dejavnosti neposredne pogodbe 
o sofinanciranju.

41. člen
(odprti dostop do znanstvenih objav  

in raziskovalnih podatkov)
(1) V okviru raziskav, sofinanciranih z javnimi viri najmanj 

v višini 50 %, mora financer zahtevati, izvajalec znanstveno-
raziskovalne dejavnosti pa zagotoviti odprt dostop do vseh 
recenziranih znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov ter 
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drugih rezultatov raziskav. Izvajalec znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti oziroma raziskovalci morajo to obveznost upošte-
vati tudi pri individualnem upravljanju s pravicami intelektualne 
lastnine, tako, da si pridržijo ustrezen obseg pravic, potreben 
za izpolnjevanje obveznosti iz tega odstavka.

(2) Rezultati raziskav, sofinancirani iz javnih virov, morajo 
biti odprti in dostopni ob upoštevanju omejitev, ki jih nalagajo 
varstvo intelektualne lastnine, varstvo osebnih podatkov, var-
nost oseb ali države. Odprti raziskovalni podatki morajo biti 
objavljeni ali drugače dostopni na način, ki omogoča njihovo 
najdljivost, dostopnost, interoperabilnost ter vnovično uporabo.

(3) Osebni podatki iz vsebine raziskav, sofinanciranih z 
javnimi viri, se lahko naknadno obdelujejo za raziskovalne na-
mene, primerljive začetnim raziskovalnim namenom, ali druge 
raziskovalne namene v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo 
varstvo osebnih podatkov. Če so bili osebni podatki v raziskavi 
obdelani na podlagi privolitve posameznika, na katerega se 
nanašajo, se lahko nadalje obdelujejo le, če privolitev vsebuje 
tudi naknadno obdelavo ali pa to dovoljuje nova privolitev. 
Pridobljene privolitve mora izvajalec znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti hraniti deset let in so zaradi preverjanja zakonitosti 
obdelave osebnih podatkov na voljo posamezniku, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, in izvajalcu znanstvenorazisko-
valne dejavnosti. Privolitev ni potrebna, kadar gre za obdelavo 
osebnih podatkov na podlagi zakona, ki ureja varstvo doku-
mentarnega in arhivskega gradiva ter arhive.

(4) Javna raziskovalna organizacija ali drug pristojen javni 
zavod lahko kot upravljavec teh podatkov za izvajanje določb 
prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena vzpo-
stavi področna podatkovna središča za raziskovalne podatke 
v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih po-
datkov. Upravljavec podatkov mora zagotoviti, da do vsebine 
podatkov iz podatkovnega področnega središča dostopajo le 
osebe, ki so upravičene izvajati raziskovanje v skladu s prej-
šnjim odstavkom.

(5) Podrobnejše zahteve glede priprave znanstvenih ob-
jav in raziskovalnih podatkov iz prvega in drugega odstavka 
tega člena ter roke za zagotovitev odprtega dostopa določi 
vlada, ob upoštevanju določil iz tretjega odstavka tega člena.

42. člen
(znanstvene revije in monografije slovenskih založnikov)

(1) Znanstvene revije izdajateljev s sedežem v Republiki 
Sloveniji in zamejstvu, ki vsebujejo recenzirane članke in je 
njihovo izdajanje v celoti financirano z državnimi viri, morajo 
zagotoviti odprt dostop do svojih vsebin.

(2) Financiranje znanstvenih monografij z državnimi viri 
se izvaja pod pogoji, ki omogočajo odprti dostop do celotnih 
vsebin digitalnih izdaj znanstvenih monografij ob objavi, ob 
upoštevanju pravic intelektualne lastnine in upravljanju avtor-
skih pravic s prostimi licencami.

3. Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije – ARRS

43. člen
(način in namen ustanovitve ARRS)

(1) ARRS je pravna oseba javnega prava, katere usta-
noviteljica je Republika Slovenija, in je posredni proračunski 
uporabnik.

(2) Vloga ARRS je opravljanje strokovnih, razvojnih in 
izvršilnih nalog v zvezi z izvajanjem sprejete Znanstvenoraz-
iskovalne in inovacijske strategije Slovenije oziroma njenih 
posameznih delov ter izvajanje drugih nalog spodbujanja znan-
stvenoraziskovalne dejavnosti v skladu z namenom, določenim 
v aktu o ustanovitvi, in morebitnimi usmeritvami ministrstva, 
pristojnega za znanost.

(3) ARRS opravlja s tem zakonom določene naloge v 
javnem interesu za zagotovitev trajnega, strokovnega in neod-
visnega odločanja o izbiri aktivnosti znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti, ki se financirajo iz državnega proračuna.

(4) Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso urejena, se 
uporablja zakon, ki ureja javne agencije.

44. člen
(naloge ARRS)

ARRS na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
opravlja zlasti naslednje naloge:

1. izvaja stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne de-
javnosti iz 1. točke drugega odstavka 12. člena tega zakona in 
z njim povezane evalvacije ter sodeluje v postopku priprave in 
izvedbe pogajanj za sklenitev pogodbe o stabilnem financiranju 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 28. člena tega zakona;

2. na podlagi neodvisne ter po metodologiji, merilih in po-
stopkih mednarodno primerljive evalvacije, razen če zakon ne 
določa drugače, odloča o izbiri aktivnosti znanstvenorazisko-
valne dejavnosti, ki so opredeljene v 2. točki drugega odstavka 
12. člena tega zakona, ter izvaja njihovo financiranje;

3. spremlja izvedbo aktivnosti znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti, ki jih financira, in v tem okviru spremlja predvsem 
znanstveno odličnost ter širši družbeni in gospodarski vpliv;

4. nadzira zakonitost glede namenske porabe dodeljenih 
finančnih sredstev za izvajanje aktivnosti znanstvenorazisko-
valne dejavnosti, ki jih financira;

5. spodbuja in financira mednarodno sodelovanje, še 
posebej v okviru evropskega raziskovalnega prostora;

6. sofinancira projekte, opredeljene v 5. točki drugega od-
stavka 12. člena tega zakona, pri katerih je postopek razpisa za 
dodelitev sredstev izveden na evropski oziroma transnacionalni 
ravni in ki so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi mednaro-
dnih evalvacij in finančnih uskladitev v okviru programov in 
sodelovanj, h katerim je pristopila Republika Slovenija oziroma 
ARRS v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi;

7. pripravi in izvaja instrumente iz 6. točke drugega od-
stavka 12. člena tega zakona za neposredno financiranje ak-
tivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki so bile na med-
narodnih razpisih odlično ocenjene in ne financirane;

8. pripravi in izvaja instrumente iz 7. točke drugega od-
stavka 12. člena tega zakona za neposredno financiranje ak-
tivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki so bile izbrane v 
sofinanciranje v okviru centralnih programov EU, in ki omogo-
čajo dopolnjevanje z drugimi evropskimi ali državnimi sredstvi;

9. pripravi in izvaja instrumente iz 8. in 9. točke drugega 
odstavka 12. člena tega zakona;

10. vodi zbirke podatkov, določene s tem zakonom;
11. vodi register zasebnih raziskovalcev;
12. sodeluje pri načrtovanju državne raziskovalne politike;
13. skladno s predpisi ministrstvu, pristojnemu za zna-

nost, pošilja letne programe dela in finančne načrte, kadrovske 
načrte, letna poročila in periodične samoevalvacije svojega 
delovanja;

14. spodbuja sodelovanje raziskovalnih organizacij z 
družbo in gospodarstvom;

15. razvija in vzdržuje sistem kakovosti in učinkovitosti 
delovanja ARRS;

16. izvaja druge naloge v skladu s tem zakonom, usta-
novnim aktom ARRS, morebitnimi usmeritvami ministrstva, 
pristojnega za znanost, ter sprejetim letnim programom dela 
in finančnim načrtom.

45. člen
(izbor in izvajanje aktivnosti znanstvenoraziskovalne 

dejavnosti, ki jih financira ARRS)
(1) V postopkih izbora, izvajanja in financiranja aktivnosti 

znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih financira ARRS, se 
zakon, ki ureja javne agencije, ne uporablja.

(2) Kriteriji za izbor predlogov aktivnosti znanstvenoraz-
iskovalne dejavnosti so znanstvena odličnost, družbeni in go-
spodarski vpliv ter kakovost in učinkovitost izvedbe. V splošnih 
aktih ARRS se opredeli, kateri od naštetih kriterijev se pri izboru 
predlogov posamezne aktivnosti znanstvenoraziskovalne de-
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javnosti uporabijo, podrobnejše pogoje in kazalnike, postopek 
izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja izvajanja aktiv-
nosti.

(3) Merila, načini izračuna, metode ocenjevanja ter po 
potrebi podrobnejši postopek ocenjevanja aktivnosti znanstve-
noraziskovalne dejavnosti določi znanstveni svet ARRS v me-
todologiji kot izvedbenem aktu.

(4) Evalvacijo predlogov aktivnosti znanstvenorazisko-
valne dejavnosti izvajajo strokovna telesa iz šestega odstavka 
52. člena tega zakona ali recenzenti. Recenzenti so izbrani na 
podlagi svojih znanj in izkušenj ter kompetenc, primernih za 
izvedbo določene naloge.

(5) Neodvisni strokovni nadzor nad konsistentnostjo oce-
njevanja raziskovalnih projektov, ki jih ocenjujejo tuji recenzenti, 
opravljajo znanstveni uredniki, ki v postopku evalvacije ne 
sodelujejo kot recenzenti iz prejšnjega odstavka. Znanstveni 
uredniki skrbijo za berljivost in razumljivost ter odpravo očitnih 
pomot oziroma neustreznih komentarjev pripravljenih recenzij 
tako, da na svoje ugotovitve opozorijo tuje recenzente, ne 
smejo pa znanstveni uredniki posegati v ocene.

(6) Predlogi prijav za financiranje aktivnosti znanstve-
noraziskovalne dejavnosti se uvrstijo na prednostni seznam 
glede na evalvacijski rezultat. Pri izboru se upošteva prednostni 
seznam, pripravljen na podlagi evalvacij iz četrtega odstavka 
tega člena.

(7) Obrazložitev posamične odločitve o izboru aktivnosti 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti vsebuje obrazložitev po-
stopka izbora s sklicevanjem na predpise, na podlagi katerih 
je bilo v postopku odločeno, o načinu določitve minimalnega 
praga števila točk za odločitev, število točk po posameznih 
elementih ocenjevanja in skupno število točk ter komentar 
recenzentov. Ocena recenzentov je priloga k odločitvi in je v 
primeru iz prvega stavka osmega odstavka tega člena lahko 
v tujem jeziku. Na zahtevo prijavitelja ARRS zagotovi prevod 
komentarja recenzentov v slovenski jezik.

(8) Ne glede na zakon, ki ureja javno rabo slovenščine, 
se lahko deli postopkov za izbor aktivnosti znanstvenorazisko-
valne dejavnosti, pri katerih sodelujejo tuji recenzenti, izvajajo 
v tujem jeziku. Na zahtevo prijavitelja ARRS zagotovi prevod 
recenzije v slovenski jezik.

(9) Seznam recenzentov, ki so sodelovali v postopkih 
ocenjevanja aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, se 
skupno, ne glede na razpise, pri katerih so sodelovali, pravi-
loma objavi najmanj enkrat letno na spletni strani ARRS. Ne 
glede na določbe drugih predpisov, podatki o recenzentih po 
posameznih prijavah niso predmet razkritja.

(10) Vsi razpisni postopki in postopki, povezani s spre-
mljanjem izvajanja aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavno-
sti, lahko potekajo tudi samo v elektronski obliki.

(11) Zoper odločitev ARRS o izbiri aktivnosti znanstve-
noraziskovalne dejavnosti, ki se financirajo iz državnega pro-
računa, ki jo na prvi stopnji sprejme direktor ARRS, in zoper 
odločitve direktorja ARRS oziroma od direktorja pooblaščene 
osebe, na podlagi katerih se v postopku izvajanja aktivnosti 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti urejajo pravice in obve-
znosti posameznikov oziroma pravnih oseb, lahko stranka v 
15 dneh po vročitvi vloži ugovor. Stranka mora v ugovoru na-
tančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Ugovor 
se lahko vloži zaradi kršitve postopka ali očitne pomote. Ocena 
in pripadajoče pojasnilo recenzenta ne moreta biti predmet 
ugovora. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prijavitelji oziroma izvršitve odločitve. O ugovoru zoper odlo-
čitev o izboru aktivnosti znanstvenoraziskovalnih dejavnosti 
odloči upravni odbor ARRS, o ugovoru zoper druge odločitve 
v postopku izvajanja aktivnosti znanstvenoraziskovalnih dejav-
nosti pa najmanj tričlanska komisija za ugovore, ki jo imenuje 
upravni odbor ARRS, v 60 dneh po njegovem prejemu. Zoper 
odločitev upravnega odbora ARRS in komisije za ugovore ni 
pritožbe, dopusten pa je upravni spor v skladu z zakonom, ki 
ureja upravni spor.

(12) Način vzpostavitve in dela komisije za ugovore ter 
postopek iz prejšnjega odstavka določi ARRS v splošnem aktu.

46. člen
(organi ARRS)

Organi ARRS so direktor, upravni odbor ARRS (v na-
daljnjem besedilu: upravni odbor) in znanstveni svet ARRS (v 
nadaljnjem besedilu: znanstveni svet).

47. člen
(upravni odbor ARRS)

(1) Upravni odbor ima sedem članov ter se imenuje za 
mandatno obdobje dveh let.

(2) Člane upravnega odbora imenuje in razrešuje ustano-
vitelj. Predsednika upravnega odbora izvoli upravni odbor med 
svojimi člani. Člani upravnega odbora so lahko imenovani za 
največ dva zaporedna mandata.

(3) Vlada imenuje v upravni odbor tri člane predstavni-
ke ustanovitelja ter po enega člana na predlog Gospodarske 
zbornice Slovenije, Rektorske konference Republike Slovenije, 
Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije in 
reprezentativnih sindikatov za področje znanstvenoraziskoval-
ne dejavnosti. Člani upravnega odbora ne smejo biti direktorji 
raziskovalnih organizacij in njihovi pomočniki, rektorji, prorek-
torji, dekani, prodekani oziroma člani upravnih odborov razi-
skovalnih organizacij.

(4) Predlagatelji iz prejšnjega odstavka predlagajo v ime-
novanje eno kandidatko ženskega spola in enega kandidata 
moškega spola, izmed katerih minister, pristojen za znanost, 
izbere člana na način, da je v celotni sestavi upravnega odbora 
upoštevana uravnotežena zastopanost spolov skladno z zako-
nom, ki ureja enake možnosti spolov.

(5) Člani upravnega odbora v času opravljanja funkcije 
ne smejo kandidirati za sredstva ARRS za financiranje znan-
stvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. točke drugega odstavka 
12. člena tega zakona.

(6) Člani upravnega odbora morajo svoje naloge opravljati 
s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev dolžne skrb-
nosti ali zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti so odško-
dninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega prava.

48. člen
(pristojnosti upravnega odbora ARRS)

(1) Upravni odbor je organ upravljanja in ima naslednje 
pristojnosti:

1. nadzira vodenje poslov ter finančno in premoženjsko 
stanje ARRS;

2. sprejema večletne strategije razvoja ARRS;
3. sprejema periodična poročila o doseženih ciljih in rezul-

tatih ter v zvezi s tem oblikuje svoja poročila, pri katerih navede 
ugotovitve, stališča in priporočila;

4. sprejema splošne akte ARRS za izvrševanje javnih 
pooblastil;

5. sprejema statut;
6. na predlog znanstvenega sveta sprejme kriterije za 

izkazovanje mednarodne primerljivosti raziskovalnih rezultatov 
vodje raziskovalnega programa in projekta;

7. imenuje zunanjega revizorja za pregled finančnega 
poslovanja ARRS;

8. lahko zahteva informacije glede katerega koli poročila 
ali zadeve, ki se nanaša na poslovanje ARRS;

9. izvede javni natečaj za imenovanje direktorja;
10. vladi predlaga imenovanje oziroma razrešitev direk-

torja;
11. skladno s predpisi sprejema programe dela ter finanč-

ne in kadrovske načrte;
12. skladno s predpisi sprejema letna poročila o delu 

ARRS;
13. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za 

izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
14. opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom 

o ustanovitvi.
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(2) Naloge upravnega odbora se podrobneje določijo v 
aktu o ustanovitvi ARRS.

49. člen
(direktor ARRS)

(1) Za direktorja ARRS je lahko imenovana oseba z iz-
obrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje 
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih tretje stopnje, in je v skladu z zakonom, ki 
ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven ter 
izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja javne agencije, 
in druge pogoje, vključno z vodstvenimi izkušnjami na podro-
čju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, določene z aktom o 
ustanovitvi.

(2) Direktorja imenuje in razrešuje vlada na predlog uprav-
nega odbora. Za imenovanje se predhodno izvede javni nate-
čaj. Direktor je imenovan za pet let in je lahko vnovič imenovan.

50. člen
(pristojnosti direktorja ARRS)

(1) Direktor, ki kot poslovodni organ vodi, zastopa in 
predstavlja ARRS ter je odgovoren za zakonitost dela ARRS, 
opravlja naslednje naloge:

1. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte 
za izvrševanje javnih pooblastil in statut;

2. sprejema akte o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest;

3. sprejema druge splošne akte ARRS, s katerimi se ure-
jajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje ARRS;

4. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti 
ARRS, če s predpisi ni določeno drugače;

5. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za 
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;

6. opravlja druge naloge, ki so določene v zakonu, aktu o 
ustanovitvi in statutu.

(2) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v aktu o 
ustanovitvi ARRS in statutu ARRS.

51. člen
(odgovornost direktorja ARRS)

(1) Direktor zagotavlja, da ARRS posluje v skladu s pred-
pisi, aktom o ustanovitvi ARRS in splošnimi akti ARRS.

(2) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odbo-
ru ARRS in vladi.

(3) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko in 
s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne skriv-
nosti ARRS. Direktor odgovarja za škodo, ki jo je povzročil s 
svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem po splošnih 
načelih obligacijskega prava.

52. člen
(znanstveni svet ARRS in druga strokovna telesa)

(1) Znanstveni svet je najvišje strokovno telo ARRS, ka-
terega naloge so opredeljene v aktu o ustanovitvi in statutu.

(2) Znanstveni svet ima šest članov, tako da so zastopana 
vsa področja znanstvenih ved, upošteva pa se tudi uravnoteže-
na zastopanost raziskovalnih organizacij.

(3) Člani znanstvenega sveta so uveljavljeni raziskoval-
ci. Direktorji raziskovalnih organizacij in njihovi pomočniki ter 
namestniki, rektorji, prorektorji in dekani ne smejo biti člani 
znanstvenega sveta.

(4) Znanstveni svet ARRS na predlog sveta imenuje vlada 
za dve leti, pri čemer je posamezni član znanstvenega sveta 
ARRS lahko imenovan za največ en zaporedni mandat. Način 
oblikovanja in pristojnosti znanstvenega sveta se določijo v 
aktu o ustanovitvi in statutu ARRS.

(5) Člani znanstvenega sveta v času opravljanja funkcije 
ne smejo kandidirati za sredstva ARRS za financiranje znan-
stvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. točke drugega odstavka 
12. člena tega zakona.

(6) Znanstveni svet ARRS lahko ustanovi stalna stro-
kovna telesa in zunanje ekspertne panele za izvajanje nalog 
ter komisije in druga delovna telesa za izvedbo posameznih 
strokovnih nalog.

(7) Stalna strokovna telesa znanstvenega sveta so znan-
stvenoraziskovalni sveti za posamezne znanstvene vede. Stal-
na strokovna telesa spremljajo, analizirajo in nadzorujejo izva-
janje aktivnosti znanstvenoraziskovalnih dejavnosti na svojem 
področju, ki jih financira ARRS.

(8) Zunanji ekspertni paneli so ustanovljeni za izvedbo 
ocenjevanja prijav, prispelih na javne razpise in javne pozive 
ARRS, ter druge naloge skladno s tem zakonom in splošnimi 
akti ARRS.

(9) Način oblikovanja in naloge strokovnih teles se po-
drobneje opredelijo v splošnem aktu ARRS.

4. Koordinacija izvajalcev  
znanstvenoraziskovalne dejavnosti

53. člen
(Koordinacija izvajalcev  

znanstvenoraziskovalne dejavnosti)
Raziskovalni zavodi s področja znanstvenoraziskovalne 

dejavnosti, z namenom obravnavanja in usklajevanja vprašanj 
skupnega pomena, oblikujejo Koordinacijo samostojnih razi-
skovalnih inštitutov Slovenije.

5. Izvajanje ukrepov ministrstev

54. člen
(izvajanje ukrepov ministrstev)

(1) Ministrstvo, pristojno za znanost, oziroma druga mi-
nistrstva, sofinancirajo aktivnosti znanstvenoraziskovalne de-
javnosti za uresničevanje strateških dokumentov države in EU.

(2) Ministrstvo, pristojno za znanost, oziroma druga mini-
strstva sredstva namenijo za aktivnosti znanstvenoraziskoval-
ne dejavnosti, kot določa drugi odstavek 12. člena tega zakona. 
Kriteriji za izbor aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
so znanstvena odličnost, družbeni in gospodarski vpliv ter 
kakovost in učinkovitost izvedbe. Podrobnejši način sofinan-
ciranja aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. in 
5. do 7. ter 9. točke drugega odstavka 12. člena tega zakona, 
pogoje in merila, postopke izbora, spremljanje in nadziranje 
izvajanja teh aktivnosti v delu, v katerem navedeno ni določeno 
v predpisih, vsak za svoje področje določijo minister, pristojen 
za znanost, oziroma drugi ministri.

(3) Kadar so pri izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka 
tega člena izpolnjena merila za dodelitev državne pomoči, se 
upoštevajo tudi predpisi, ki urejajo področje državnih pomoči. 
Ministrstvo, pristojno za znanost, oziroma druga ministrstva 
lahko določijo program aktivnosti znanstvenoraziskovalne de-
javnosti na posameznem področju.

(4) Predlogi prijav za financiranje znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti iz 2. točke drugega odstavka 12. člena tega zakona 
se uvrstijo na prednostni seznam glede na evalvacijski rezultat. 
Pri izboru se upošteva prednostni seznam.

(5) Evalvacijo predlogov aktivnosti znanstvenorazisko-
valnih dejavnosti izvajajo recenzenti, izbrani na podlagi svojih 
znanj in izkušenj ter kompetenc, primernih za izvedbo določene 
naloge.

(6) Ne glede na zakon, ki ureja javno rabo slovenščine, 
se lahko deli postopkov, pri katerih sodelujejo tuji recenzenti, 
izvajajo v tujem jeziku. Na zahtevo prijavitelja financer zagotovi 
prevod recenzije v slovenski jezik.

(7) Seznam recenzentov, ki so sodelovali v postopkih 
ocenjevanja, se skupno, ne glede na razpise, pri katerih so so-
delovali, praviloma objavi najmanj enkrat letno na spletni strani 
ministrstva, pristojnega za znanost, oziroma drugih ministrstev. 
Ne glede na določbe drugih predpisov podatki o recenzentih po 
posameznih prijavah niso predmet razkritja.
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(8) Vsi razpisni postopki in postopki, povezani s spre-
mljanjem izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, lahko 
potekajo tudi samo v elektronski obliki.

6. Zbirke podatkov

55. člen
(zbirke podatkov)

(1) Za načrtovanje politike, izvajanje znanstvenorazisko-
valne dejavnosti, izvajanje evalvacij in dodeljevanja sredstev, 
izplačil in nadzora, spremljanje stanja na področju znanstve-
noraziskovalne dejavnosti, namene promocije znanstvenoraz-
iskovalnega dela, analize in statistične namene, se pri ARRS, 
kot upravljavcu zbirk podatkov vzpostavi, vodi in vzdržuje zbir-
ke podatkov o:

1. prejemnikih sredstev za izvajanje znanstvenorazisko-
valne dejavnosti po tem zakonu in o izvajanju aktivnosti znan-
stvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih financira ARRS;

2. izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti po tem 
zakonu (v nadaljnjem besedilu: evidenca raziskovalnih orga-
nizacij);

3. recenzentih.
(2) Zbirka podatkov iz 1. točke prvega odstavka tega 

člena vsebuje podatke o prejemnikih sredstev, obveznostih do 
prejemnikov sredstev in podatke o izvedenih plačilih prejemni-
kom sredstev na podlagi aktivnosti znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti ter podatke o izvajanju aktivnosti znanstvenorazi-
skovalne dejavnosti. V njej so naslednji podatki:

1. evidenčna številka vpisa raziskovalne organizacije ozi-
roma zasebnega raziskovalca v evidenco raziskovalnih orga-
nizacij,

2. naziv ali osebno ime izvajalca,
3. statusna oblika po šifrantu ARRS,
4. ali je raziskovalna organizacija nosilka aktivnosti znan-

stvenoraziskovalne dejavnosti ali ne,
5. oznaka aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
6. naziv vrste aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejav-

nosti,
7. naslov aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
8. uvrstitev aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti 

po šifrantu ARRS in FORD,
9. oznaka javnega razpisa ali javnega poziva in številka 

prijave,
10. številka sklepa o izboru in sklepov o spremembah,
11. trajanje aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti 

(datum začetka, obdobje mirovanja, datum konca),
12. o pogodbeni obveznosti za aktivnost v znesku, obse-

gu, določenem v FTE, raziskovalnih urah oziroma drugi enoti,
13. o cenovni kategoriji, v katero je aktivnost znanstveno-

raziskovalne dejavnosti uvrščena,
14. o vodji aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti 

(evidenčna številka vpisa raziskovalca v evidenco raziskoval-
cev in osebno ime) oziroma skrbniku raziskovalne opreme 
(osebno ime),

15. o članih skupine izvajalca znanstvenoraziskovalne 
aktivnosti (evidenčna številka vpisa raziskovalca v evidenco 
raziskovalnih organizacij, ime in priimek raziskovalca oziroma 
člana, vloga v skupini – ali je vodja ali član, trajanje članstva od 
– do, obseg izvajanja aktivnosti posameznega člana skupine),

16. napovedan obseg izvajanja izvajalcev aktivnosti znan-
stvenoraziskovalne dejavnosti po članih skupine,

17. realiziran obseg izvajanja izvajalcev aktivnosti znan-
stvenoraziskovalne dejavnosti po članih skupine,

18. znesek obveznosti in plačil za posamezno aktivnost 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti,

19. znesek obveznosti in plačil po ekonomskih namenih,
20. znesek terjatev in izvedenih vračil po aktivnostih znan-

stvenoraziskovalne dejavnosti ter po izvajalcih aktivnosti znan-
stvenoraziskovalne dejavnosti,

21. o prejemnikih sredstev, ki niso vpisani v evidenco 
raziskovalnih organizacij, se vodijo tudi podatki: skrajšani naziv 

izvajalca, sedež in naslov, telefonska številka, naslovi elek-
tronske pošte, transakcijski račun, davčna številka, matična 
številka, pravnoorganizacijska oblika po šifrantu ARRS; sektor 
dejavnosti po šifrantu ARRS; šifra dejavnosti po standardni 
klasifikaciji dejavnosti, ustanovitelji po šifrantu ARRS ter ime in 
priimek zakonitega zastopnika).

(3) Zbirka podatkov iz 1. točke prvega odstavka tega 
člena lahko vsebuje tudi druge podatke, ki niso osebni, če so 
potrebni za dosego namena iz prvega odstavka tega člena in 
so navedeni v splošnih aktih ARRS.

(4) Zbirka podatkov iz 2. točke prvega odstavka tega čle-
na, to je evidenca raziskovalnih organizacij, vsebuje podatke o:

1. izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti kot prav-
nih in fizičnih oseb,

2. raziskovalnih skupinah,
3. raziskovalcih in
4. strokovnih ter tehničnih sodelavcih.
(5) O izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti kot 

pravnih in fizičnih oseb, to je o raziskovalnih organizacijah in 
zasebnih raziskovalcih, se v evidenci raziskovalnih organizacij 
vodijo naslednji podatki:

1. evidenčna številka vpisa v evidenco raziskovalnih or-
ganizacij,

2. naziv ali osebno ime izvajalca,
3. skrajšani naziv,
4. sedež ali naslov izvajalca in država (ulica, hišna števil-

ka, poštna številka, kraj, država),
5. podatki o zakonitem zastopniku raziskovalne organi-

zacije:
– evidenčna številka vpisa v evidenco raziskovalnih or-

ganizacij, če jo ima,
– osebno ime,
– EMŠO,
– elektronski naslov,
– delovno mesto,
– okrajšava znanstvenega naslova,
6. telefonska številka in naslova elektronske pošte (za 

sprejem uradne pošte – splošni naslov elektronske pošte in 
za izmenjavo podatkov z ARRS – naslov elektronske pošte 
ARRS-stik),

7. internetni naslov,
8. transakcijski račun,
9. davčna številka,
10. matična številka pravne osebe,
11. statusna oblika po šifrantu ARRS,
12. pravnoorganizacijska oblika po šifrantu ARRS,
13. sektor dejavnosti po šifrantu ARRS,
14. šifra dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti,
15. ustanovitelji po šifrantu ARRS,
16. klasifikacija raziskovalne dejavnosti po šifrantu ARRS,
17. ime in identifikacijska koda lastne knjižnice ali knjižni-

ce, ki za pravno osebo opravlja storitve,
18. datum izbrisa iz evidence raziskovalnih organizacij ter
19. drugi podatki, ki niso osebni, če so potrebni za do-

sego namena iz prvega odstavka tega člena in so navedeni v 
splošnih aktih ARRS.

(6) O zasebnih raziskovalcih se poleg podatkov iz petega 
odstavka tega člena vodijo še naslednji podatki:

1. evidenčna številka vpisa v register zasebnih razisko-
valcev,

2. stalni in začasni naslov dejavnosti (ulica, hišna številka, 
poštna številka, kraj, država),

3. podatki o vpisu v register zasebnih raziskovalcev (da-
tum vpisa, številka in datum odločbe o vpisu),

4. podatki o izbrisu iz registra zasebnih raziskovalcev 
(datum izbrisa, številka in datum odločbe o izbrisu, način izbrisa 
– ali na podlagi vloge ali po uradni dolžnosti) in

5. datumi poročil o delu.
(7) O raziskovalnih skupinah se v evidenci raziskovalnih 

organizacij vodijo naslednji podatki:
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1. evidenčna številka vpisa raziskovalne organizacije v 
evidenco raziskovalnih organizacij in naziv raziskovalne or-
ganizacije,

2. evidenčna številka vpisa raziskovalne skupine v evi-
denco raziskovalnih organizacij,

3. ime raziskovalne skupine,
4. osebno ime vodje raziskovalne skupine,
5. evidenčna številka vpisa v evidenco raziskovalnih or-

ganizacij vodje raziskovalne skupine,
6. naslov raziskovalne skupine in država (ulica, hišna 

številka, poštna številka, kraj, država),
7. telefonska številka in naslov elektronske pošte razisko-

valne skupine,
8. internetni naslov,
9. klasifikacija raziskovalne dejavnosti po šifrantu ARRS,
10. status (aktivna ali neaktivna) ter datum spremembe 

statusa in
11. datum izbrisa iz evidence raziskovalnih organizacij.
(8) O raziskovalcih se v evidenci raziskovalnih organizacij 

vodijo naslednji podatki:
1. evidenčna številka vpisa raziskovalca v evidenco razi-

skovalnih organizacij,
2. evidenčna številka vpisa v COBISS/SICRIS,
3. osebno ime,
4. državljanstvo,
5. spol,
6. EMŠO oziroma za tuje državljane datum rojstva,
7. naslov in država prebivališča (ulica, hišna številka, 

poštna številka, kraj in država),
8. naslov elektronske pošte,
9. klasifikacija raziskovalne dejavnosti po šifrantu ARRS,
10. status aktivnosti po šifrantu ARRS,
11. podatki o izobrazbi (univerza, fakulteta; država, v 

kateri je univerza; leto diplome, raven izobrazbe, študijski pro-
gram, pridobljeni strokovni oziroma znanstveni naslov, prizna-
nje umetniških del),

12. izjava o dovoljenju za objavo določeni podatkov na 
SICRIS,

13. podatki o delovnem razmerju oziroma zaposlitvi:
– evidenčna številka vpisa v evidenco raziskovalnih orga-

nizacij in naziv raziskovalne organizacije,
– evidenčna številka vpisa v evidenco raziskovalnih orga-

nizacij in ime raziskovalne skupine,
– odstotni delež zaposlitve glede na polno zaposlitev, 

kot je opredeljen v pogodbi o zaposlitvi, z datumom začetka 
zaposlitve,

– odstotni delež zaposlitve za raziskovalno/razvojno de-
javnost glede na polno zaposlitev, kot je opredeljen v pogodbi 
o zaposlitvi z datumom začetka zaposlitve,

– raziskovalni naziv,
– datum izvolitve in naziv organa ali komisije, ki je dodelila 

raziskovalni naziv, in
– naziv delovnega mesta,
14. podatki o prenehanju delovnega razmerja
– datum prenehanja delovnega razmerja in
– razlog prenehanja delovnega razmerja (prenehanje, 

upokojitev, smrt).
(9) O strokovnih in tehničnih sodelavcih se v evidenci 

raziskovalnih organizacij vodijo naslednji podatki:
1. evidenčna številka vpisa strokovnega oziroma tehnič-

nega sodelavca v evidenco raziskovalnih organizacij,
2. evidenčna številka vpisa v COBISS/SICRIS,
3. osebno ime,
4. državljanstvo,
5. spol,
6. EMŠO oziroma za tuje državljane datum rojstva,
7. naslov elektronske pošte,
8. status aktivnosti po šifrantu ARRS,
9. podatki o izobrazbi (najvišja pridobljena raven izobraz-

be in pridobljeni strokovni oziroma znanstveni naslov),

10. podatki o delovnem razmerju oziroma zaposlitvi:
– evidenčna številka vpisa v evidenco raziskovalnih orga-

nizacij in naziv raziskovalne organizacije,
– evidenčna številka vpisa v evidenco raziskovalnih orga-

nizacij in ime raziskovalne skupine,
– odstotni delež zaposlitve glede na polno zaposlitev, 

kot je opredeljen v pogodbi o zaposlitvi, z datumom začetka 
zaposlitve,

– odstotni delež zaposlitve za raziskovalno/razvojno de-
javnost glede na polno zaposlitev, kot je opredeljen v pogodbi 
o zaposlitvi, z datumom začetka zaposlitve,

– podatek, ali je strokovni ali tehnični sodelavec, in
– naziv delovnega mesta.
(10) Zbirka podatkov o recenzentih iz 3. točke prvega 

odstavka tega člena vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedno številko recenzenta,
2. osebno ime recenzenta,
3. strokovni oziroma znanstveni naslov recenzenta,
4. elektronski naslov,
5. podatke o zaposlitvi (organizacija),
6. podatke o znanstvenem in strokovnem področju re-

cenzenta,
7. podatke o znanstveni uspešnosti recenzenta in
8. status aktivnosti po šifrantu ARRS.
(11) Zbirka podatkov o recenzentih ni javna.
(12) Zbirke podatkov iz prvega odstavka tega člena se 

lahko vodijo elektronsko.
(13) V elektronsko zbirko podatkov o raziskovalni dejav-

nosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: SICRIS) se 
prenašajo:

– podatki o prejemnikih sredstev, obveznostih do preje-
mnikov sredstev in podatki o izvedenih plačilih prejemnikom 
sredstev na podlagi aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejav-
nosti ter podatki o izvajanju aktivnosti znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti iz 1., 4., 5., 6., 7., 8., 11. (razen mirovanj), 12. (pri 
raziskovalnih programih in projektih samo obseg v FTE), 13., 
14. in 15. (razen obsega izvajanja aktivnosti posameznega čla-
na) točke drugega odstavka tega člena, in sicer za raziskovalne 
programe, raziskovalne projekte, raziskovalno infrastrukturo in 
raziskovalno opremo,

– podatki evidence raziskovalnih organizacij iz 1., 2., 3. in 
4. točke, druge in šeste alineje 5. točke, 6. (samo za sprejem 
uradne pošte), 7., 9., 10, 11., 16., 17. in 18. točke petega od-
stavka tega člena, iz 1. do 10. točke sedmega odstavka tega 
člena, iz 1., 2., 3., 5., 8., 9., 10., 11. in 12. (samo informacija 
o izjavi: da ali ne) točke ter iz prve, druge, tretje, četrte, pete, 
šeste in sedme alineje 13. točke in prve alineje 14. točke 
osmega odstavka tega člena, iz 1., 2., 3., 5., 7., 8. in 9. točke 
ter prve, druge, tretje, četrte in šeste alineje 10. točke devetega 
odstavka tega člena.

(14) V SICRIS se lahko prenašajo tudi drugi podatki iz 
zbirke podatkov iz drugega odstavka tega člena, ki niso osebni, 
če je tako določeno v splošnih aktih ARRS.

(15) SICRIS vodi javni infrastrukturni zavod Institut infor-
macijskih znanosti (v nadaljnjem besedilu: IZUM), ki opravlja 
dejavnost informacijske in komunikacijske podpore znanstve-
noraziskovalni dejavnosti. IZUM kot upravitelj SICRIS vodi, 
vzdržuje, nadgrajuje in obdeluje podatke o raziskovalni de-
javnosti v Republiki Sloveniji, kar zajema podatke o razisko-
valnih organizacijah in zasebnih raziskovalcih, raziskovalnih 
skupinah, raziskovalnih programih in projektih, raziskovalcih 
ter raziskovalni infrastrukturi in raziskovalni opremi. SICRIS se 
vodi elektronsko. Vodi se za spremljanje in podporo znanstve-
noraziskovalni dejavnosti v Republiki Sloveniji, to je za potrebe 
vrednotenja rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela, ki se 
uporablja pri financiranju, evalviranju in nadzoru izvajanja znan-
stvenoraziskovalne dejavnosti, za podporo izvajanju politike 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki se financira iz držav-
nega proračuna in drugih virov, za zagotavljanje preglednosti 
financiranja raziskovalnih projektov in programov in njihovih 
rezultatov ter nakupa raziskovalne opreme, za prikaz znanstve-
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noraziskovalnega in razvojnega potenciala Republike Slovenije 
in s tem povezano podporo pri doseganju ciljev družbenega 
in gospodarskega razvoja Republike Slovenije, za znanstve-
noraziskovalne, raziskovalno-analitične in statistične namene 
oziroma za izvajanje statističnih, socialno-ekonomskih in drugih 
raziskovanj s področja znanosti. V SICRIS se vodijo podatki iz 
trinajstega odstavka tega člena ter drugi podatki, če so potrebni 
za dosego namena iz tega odstavka. Osebni podatki, ki niso 
navedeni v trinajstem odstavku tega člena, se lahko vodijo le 
po predhodni privolitvi raziskovalca.

(16) V SICRIS so javni:
– podatki o prejemnikih sredstev, obveznostih do preje-

mnikov sredstev in podatki o izvedenih plačilih prejemnikom 
sredstev na podlagi aktivnostih znanstvenoraziskovalne dejav-
nosti ter podatki o izvajanju aktivnostih znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti iz 1., 4., 5., 6., 7., 8., 11. (razen mirovanj), 12. (pri 
raziskovalnih programih in projektih samo obseg v FTE), 13., 
14. in 15. (razen obsega izvajanja aktivnosti posameznega čla-
na) točke drugega odstavka tega člena, in sicer za raziskovalne 
programe, raziskovalne projekte, raziskovalno infrastrukturo in 
raziskovalno opremo,

– podatki iz evidence raziskovalnih organizacij iz 1., 2., 
3. in 4. točke, druge in šeste alineje 5. točke, 6., 7., 10., 11., 
16. in 17. točke petega odstavka tega člena. Za aktivne raz-
iskovalne skupine so v SICRIS javni podatki iz 2., 3., 4., 5., 
6., 7., 8., 9. točke sedmega odstavka tega člena, iz 1., 3. in 
9. točke ter iz prve do četrte alineje (razen podatka o datumu 
začetku zaposlitve) 13. točke osmega odstavka tega člena, iz 
1. in 3. točke ter prve do četrte alineje (razen podatka o datumu 
začetka zaposlitve) 10. točke devetega odstavka tega člena,

– drugi podatki iz zbirke podatkov iz drugega odstavka 
tega člena, ki niso osebni, če je tako določeno v splošnih aktih 
ARRS.

(17) Osebni podatki iz 8. in 11. točke ter iz pete in sedme 
alineje 13. točke osmega odstavka tega člena in iz 7. in 9. točke 
in šeste alineje 10. točke devetega odstavka tega člena lahko 
v SICRIS postanejo javni ob izrecnem soglasju raziskovalca 
oziroma strokovnega in tehničnega sodelavca.

(18) Zbirke podatkov iz 1. in 2. točke prvega odstavka 
tega člena ARRS se v delu, ki se vodi elektronsko, trajno hra-
nijo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in 
arhivskega gradiva. Zbirka podatkov iz 3. točke prvega odstav-
ka tega člena se hrani do poteka namena iz prvega odstavka 
tega člena. Dokumentacija, na podlagi katere so bili zbrani 
osebni podatki za evidence iz prvega odstavka tega člena, se 
na ARRS hrani do poteka namena iz prvega odstavka tega 
člena v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega 
in arhivskega gradiva. V primeru prenehanja delovanja ARRS 
se v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in 
arhivskega gradiva, podatki iz zbirk podatkov iz tega člena tega 
zakona predajo njegovemu pravnemu nasledniku, če tega ni, 
pa Arhivu Republike Slovenije.

(19) Podatki v SICRIS se trajno hranijo skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva. V 
primeru prenehanja delovanja IZUM se v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, podatki 
iz SICRIS oziroma SICRIS kot celota predajo njegovemu prav-
nemu nasledniku, če tega ni, pa Arhivu Republike Slovenije.

(20) Pogoje in postopek za vpis v evidenco raziskovalnih 
organizacij iz 2. točke prvega odstavka tega člena ter način 
vodenja zbirk podatkov iz prvega odstavka tega člena se določi 
v splošnem aktu ARRS.

(21) Način vodenja SICRIS v splošnem aktu določi IZUM.

56. člen
(pridobivanje podatkov)

(1) Podatke iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena 
ARRS zbira neposredno na podlagi prijav ali predlogov od 
izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter iz uradnih 
zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi 
in organizacije, lahko tudi z neposrednim dostopom oziroma 

povezovanjem osebnih podatkov. ARRS brezplačno pridobi 
podatke o mladih raziskovalcih in raziskovalnih programih od 
prejemnikov stabilnega financiranja.

(2) ARRS brezplačno pridobiva podatke iz obstoječih zbirk 
podatkov naslednjih upravljavcev:

1. ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, iz central-
nega registra prebivalstva − podatke o raziskovalcu in strokov-
nem ter tehničnem sodelavcu (osebno ime, datum rojstva, spol, 
državljanstvo, podatke o prebivališču; podatek, če je pokojni) 
na podlagi podatka o EMŠO;

2. Finančne uprave Republike Slovenije − podatke o 
davčni številki zasebnega raziskovalca na podlagi podatka o 
EMŠO;

3. raziskovalnih organizacij, ki so delodajalci – EMŠO, 
podatke o zaposlitvi, podatke o raziskovalnem nazivu;

4. IZUM − podatke, potrebne za preverjanje izpolnjevanja 
pogojev znanstvene odličnosti raziskovalcev na javnih razpisih 
in javnih pozivih;

5. Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve – podatke o zakonitem zastopniku pravne osebe 
(osebno ime, spol, EMŠO, elektronski naslov, delovno mesto, 
okrajšava znanstvenega naslova) na podlagi podatka o nazivu 
raziskovalne organizacije.

(3) Zbirka podatkov iz 2. točke prvega odstavka prejšnje-
ga člena se lahko z namenom samodejnega usklajevanja spre-
memb podatkov povezuje s Centralnim registrom prebivalstva 
in Poslovnim registrom Slovenije.

(4) Na zahtevo ministrstva, pristojnega za znanost, mu 
morata ARRS in IZUM zaradi izvajanja nadzora, priprave fi-
nančnega načrta, ter načrtovanja, spremljanja in izvajanja po-
litike znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter za znanstvenoraz-
iskovalne namene in za izvajanje analiz brezplačno predložiti 
podatke oziroma obdelave podatkov iz vseh zbirk podatkov, ki 
jih upravljata, razen iz zbirke recenzentov iz desetega odstavka 
prejšnjega člena.

(5) IZUM podatke iz trinajstega odstavka prejšnjega člena 
brezplačno pridobiva od ARRS na podlagi evidenčnih številk 
vpisa v evidenco raziskovalnih organizacij iz zbirke podatkov iz 
1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena. Dodatno IZUM 
od ARRS brezplačno pridobiva še vsebinske podatke za razi-
skovalne programe in raziskovalne projekte, in sicer povzetek, 
ključne besede, pomen za razvoj znanosti in pomen za razvoj 
Slovenije, identifikacije (COBISS-ID) del, nastalih kot rezultati 
raziskovalnega projekta oziroma raziskovalnega programa, ki 
jih ARRS prenese iz prijav oziroma poročil prijaviteljev, ter po-
datke o nazivu raziskovalne infrastrukture oziroma raziskovalne 
opreme, letu nabave, nabavni vrednosti, klasifikaciji in viru 
sofinanciranja. Podatke, ki jih na podlagi izrecnega soglasja 
raziskovalca dodatno vodi SICRIS, IZUM pridobiva neposredno 
od raziskovalcev in iz nacionalnega knjižničnega sistema, ki 
ga upravlja IZUM. Podatke za mednarodne projekte, vezane 
na slovenske raziskovalne organizacije, IZUM brezplačno pri-
dobiva od raziskovalnih organizacij ter iz uradnih mednarodnih 
baz. Vsebinske podatke za raziskovalne programe in podatke 
o mladih raziskovalcih IZUM lahko brezplačno pridobi od raz-
iskovalnih organizacij, če ARRS s temi podatki ne razpolaga. 
Podatke o nazivu raziskovalne infrastrukture oziroma razisko-
valne opreme, letu nabave, nabavni vrednosti, klasifikaciji in 
virih financiranja ter ime in priimek skrbnika opreme IZUM lahko 
brezplačno pridobi od raziskovalne organizacije ali financerjev 
teh aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti, če ARRS s 
temi podatki ne razpolaga. Podatke IZUM uporablja in jih ob-
deluje za izvajanje dejavnosti, vodenje zbirk podatkov po tem 
zakonu, pripravo obdelav podatkov za spremljanje znanstvene 
odličnosti na prošnjo ARRS, raziskovalnih organizacij in ministr-
stev, pristojnih za znanost, tehnologijo in razvoj, ter za namene 
iz trinajstega odstavka prejšnjega člena.

(6) Raziskovalne organizacije lahko iz SICRIS brezplačno 
pridobivajo trenutne podatke, ki se nanašajo nanje, na njihove 
raziskovalne skupine in na raziskovalce, strokovne in tehnič-
ne sodelavce, zaposlene pri njih, v eni od standardnih oblik, 
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tako kot so ti zapisani v sistemu. Te podatke lahko potem 
raziskovalne organizacije same prek lastnih nadaljnjih obdelav 
uporabljajo za izvajanje dejavnosti, samoevalvacij, evalvacij 
in nadzora ter za spremljanje stanja, za analize oziroma v 
statistične namene.

(7) ARRS lahko osebne podatke, o katerih vodi zbirke po-
datkov, in podatke, ki jih pridobi od upravljavcev zbirk osebnih 
podatkov iz drugega in tretjega odstavka tega člena, obdeluje 
samo za namen, določen v prvem odstavku prejšnjega člena.

7. Raziskovalne organizacije

57. člen
(pogoji)

(1) Raziskovalne organizacije morajo biti registrirane za 
opravljanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti in zagotoviti 
raziskovalce, vodje aktivnosti, raziskovalno opremo in prostore 
ter infrastrukturo za podporo tej dejavnosti. Raziskovalna orga-
nizacija mora biti vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij 
iz 2. točke prvega odstavka 55. člena tega zakona.

(2) Raziskovalne organizacije razvijajo takšen sistem no-
tranjega delovanja, ki bo ustvaril pregleden, odprt, vključujoč 
in enakopraven ter mednarodno priznan sistem zaposlovanja 
in kariernega razvoja, ki omogoča enake možnosti ne glede na 
narodnost, spol, raso ali starost.

58. člen
(sklepanje sporazumov)

(1) Raziskovalna organizacija, ki izpolnjuje pogoje za 
izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, določene s tem 
zakonom, in je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij, 
lahko sklepa sporazume o gostovanju z raziskovalci iz tretjih 
držav (v nadaljnjem besedilu: sporazumi). S sporazumom se 
raziskovalec iz tretje države zaveže, da si bo prizadeval dokon-
čati znanstvenoraziskovalno dejavnost, raziskovalna organiza-
cija pa se zaveže, da bo gostila raziskovalca iz tretje države 
za namene dokončanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

(2) Če raziskovalna organizacija ne izpolnjuje več pogojev 
za izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, določenih s 
tem zakonom, izgubi pravico do sklepanja sporazumov oziroma 
mora odstopiti od že sklenjenih sporazumov z dnem izbrisa iz 
evidence raziskovalnih organizacij.

(3) Raziskovalne organizacije, ki imajo sklenjene spora-
zume, morajo obveščati ARRS o sklenjenih sporazumih in o 
prenehanju veljavnosti teh sporazumov.

(4) ARRS objavi seznam raziskovalnih organizacij, ki lah-
ko sklepajo sporazume, in tudi seznam raziskovalnih organiza-
cij s sklenjenimi sporazumi.

(5) Nadzor nad izvajanjem sporazumov opravlja ARRS.
(6) Vsebino, obliko in način sklepanja sporazumov iz 

prvega odstavka tega člena, način obveščanja iz tretjega od-
stavka tega člena, vsebino in način objave seznamov iz četr-
tega odstavka tega člena ter način nadzora nad izvajanjem 
sporazumov iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen 
za znanost.

59. člen
(avtonomija javnih raziskovalnih zavodov)

Javni raziskovalni zavodi so pri svojem delu avtonomni, 
kar jim zagotavlja predvsem:

1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja 

v skladu s tem zakonom;
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delova-

nja v skladu s predpisi, aktom o ustanovitvi in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive 

ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem 
aktu ARRS;

5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;

7. oblikovanje in določitev področij znanstvenorazisko-
valnega dela;

8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu s tem 
zakonom, statuti in drugimi akti;

9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organiza-
cijami.

60. člen
(premoženje)

(1) Javni raziskovalni zavod, ki ga je ustanovila Republi-
ka Slovenija ali je ustanovljen z veljavnim zakonom, ki ureja 
SAZU, je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega iz javnih 
in drugih virov.

(2) Javni raziskovalni zavod ravna s stvarnim premože-
njem, ki ga ima v lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), tem zakonom, 
aktom o ustanovitvi in statutom.

(3) Javni raziskovalni zavod je pred sklenitvijo pravne-
ga posla, s katerim odtuji ali obremeni stvarno premoženje, 
katerega pogodbena vrednost presega 50.000 evrov, in pred 
brezplačno odtujitvijo ali obremenitvijo stvarnega premoženja, 
dolžan pridobiti pisno soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni 
brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.

(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premo-
ženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko 
vzdrževanje in opremo.

8. Raziskovalci

61. člen
(pogoji)

(1) Raziskovalec, zaposlen v raziskovalni organizaciji, 
mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem pro-
gramu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izo-
brazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in 
je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, 
uvrščena na 8. raven, ter izpolnjevati druge predpisane pogoje, 
določene v tem zakonu in splošnih aktih ARRS.

(2) Raziskovalec, zaposlen v raziskovalni organizaciji, je 
razvrščen v raziskovalni naziv ali ustrezen naziv visokošolske-
ga učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelav-
ca skladno z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Med razisko-
valne nazive se štejejo naslednje skupine nazivov: znanstveni 
nazivi, strokovno-raziskovalni nazivi in razvojni nazivi.

(3) Znanstveni naziv se dodeli raziskovalcem, ki opra-
vljajo predvsem temeljne raziskave in izpolnjujejo pogoje za 
znanstveni naziv. Strokovno-raziskovalni naziv se dodeli razi-
skovalcem, ki opravljajo temeljne raziskave in vodijo ali izvajajo 
aplikativne projekte ter izpolnjujejo pogoje za strokovno-raz-
iskovalni naziv. Razvojni naziv se dodeli raziskovalcem, ki 
vodijo ali izvajajo predvsem razvojne projekte ter izpolnjujejo 
pogoje za razvojni naziv.

(4) Raziskovalni nazivi, primerjalnik nazivov in minimalni 
pogoji za izvolitev v raziskovalni naziv se določijo v splošnem 
aktu ARRS in so primerljivi z nazivi na področju visokega šol-
stva. Pogoje za izvolitev v naziv sprejme raziskovalna organi-
zacija, upoštevaje minimalne pogoje za izvolitev v raziskovalni 
naziv, določene v splošnem aktu ARRS.

(5) Raziskovalcem, ki so kot izvajalci aktivnosti znan-
stvenoraziskovalne dejavnosti zaposleni v okviru aktivnosti 
znanstvenoraziskovalnih dejavnosti iz 2., 5., 6. in 7. točke 
drugega odstavka 12. člena tega zakona za določen čas, se 
zaradi odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko var-
stvo zaposlitev podaljša za čas upravičene odsotnosti, zaradi 
drugih oblik upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o 
zdravstvenem zavarovanju, pa samo, če gre za neprekinjeno 
odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas 
upravičene odsotnosti. Če sredstev za podaljšanje zaposlitve ni 
mogoče zagotoviti iz prvotnega vira, se pri prejemnikih stabilne-
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ga financiranja stroški zaposlitve krijejo iz sredstev stabilnega 
financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

(6) Raziskovalec iz tretje države, ki želi v Republiki Slo-
veniji opravljati znanstvenoraziskovalno dejavnost, mora z raz-
iskovalno organizacijo skleniti sporazum.

(7) Raziskovalec iz tretje države, s katerim ima razisko-
valna organizacija sklenjen sporazum, mora izpolnjevati pogoj 
iz drugega odstavka tega člena, če je zaposlen v raziskovalni 
organizaciji.

(8) Zasebni raziskovalec se na podlagi vloge vpiše v regi-
ster zasebnih raziskovalcev, ki ga vodi ARRS.

(9) S splošnim aktom ARRS se določijo postopek za vpis 
in izbris ter za spremembo podatkov v registru zasebnih razi-
skovalcev, podatki registra zasebnih raziskovalcev in poročanje 
o opravljenem delu na področju znanstvenoraziskovalne de-
javnosti ter razlogi za izbris iz registra zasebnih raziskovalcev.

(10) V register zasebnih raziskovalcev se lahko vpišejo:
1. raziskovalci z izobrazbo, pridobljeno po študijskem 

programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni 
izobrazbe, pridobljene po študijskem programu tretje stopnje, 
in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, 
uvrščena na 10. raven, in ki so usposobljeni opravljati temeljno 
in aplikativno znanstvenoraziskovalno dejavnost;

2. strokovnjaki z magisterijem znanosti, ki je v skladu z 
zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščen na 
9. raven ali z izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 
druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu 
z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 
8. raven, in ki so usposobljeni opravljati aplikativno znanstve-
noraziskovalno dejavnost;

3. strokovnjaki, ki so usposobljeni opravljati znanstveno-
raziskovalno dejavnost ali inovacijsko dejavnost, ne glede na 
doseženo izobrazbo in imajo opravljena znanstvenoraziskoval-
na dela, podeljene patente oziroma inovacije.

(11) V register se lahko vpiše zasebni raziskovalec iz 
prejšnjega odstavka, če izpolnjuje naslednje pogoje:

1. ni v delovnem razmerju več kot polovico od polnega 
delovnega časa;

2. nima statusa študenta;
3. ni uživalec pokojnine oziroma ne opravlja neke druge 

samostojne dejavnosti ter v zvezi s tem ni vpisan v register 
samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan;

4. ima naslov opravljanja dejavnosti v Republiki Sloveniji;
5. ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Slo-

veniji;
6. je usposobljen opravljati znanstvenoraziskovalno de-

javnost v skladu s prejšnjim odstavkom;
7. da, če je lastnik ali solastnik pravnega subjekta, poda 

utemeljeno pojasnilo, zakaj znanstvenoraziskovalne dejavno-
sti ne more opravljati v pravnem subjektu, katerega lastnik ali 
solastnik je.

(12) Postopek za vpis v register zasebnih raziskovalcev 
se začne z vlogo, ki vsebuje zahtevek za vpis z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev za vpis. O vlogi odloči direktor ARRS z 
odločbo na podlagi mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje 
direktor ARRS.

(13) Ob vpisu v register zasebnih raziskovalcev ARRS 
zasebnega raziskovalca po uradni dolžnosti vpiše v evidenco 
raziskovalnih organizacij.

62. člen
(opredelitev polne in zmanjšane znanstvenoraziskovalne 

obveznosti)
(1) Znanstvenoraziskovalna obveznost se zaposlenemu 

raziskovalcu določi kot polna, kar ustreza delovnemu razmerju 
za polni delovni čas, ali kot zmanjšana, kar ustreza delovnemu 
razmerju s krajšim delovnim časom.

(2) Raziskovalec v raziskovalni organizaciji s polno znan-
stvenoraziskovalno obveznostjo lahko, če so za to zagotovljena 

sredstva, izjemoma opravlja znanstvenoraziskovalno dejavnost 
še največ 20 % polnega delovnega časa na teden tudi pri istem 
delodajalcu, vendar ne iz državnega financiranja znanstveno-
raziskovalne dejavnosti.

(3) Direktor javnega raziskovalnega zavoda lahko opravlja 
znanstvenoraziskovalno obveznost kot dopolnilno zaposlitev 
pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % 
polnega delovnega časa na teden. Dopolnilna zaposlitev se 
lahko financira iz sredstev ARRS ali drugih sredstev.

63. člen
(vodja raziskovalnega projekta ali programa)

(1) Vodja raziskovalnega projekta ali programa je razisko-
valec, ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 
tretje stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih tretje stopnje, in je v skladu 
z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 
10. raven, ter izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne 
rezultate.

(2) Kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja 
mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje 
zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih dosežkov na 
predlog znanstvenega sveta ARRS sprejme upravni odbor 
ARRS. Obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih 
rezultatov se lahko v primeru odsotnosti iz petega odstavka 
61. člena tega zakona podaljša največ za čas odsotnosti.

64. člen
(določitev plače raziskovalcem za delo na projektih  

za določen čas)
(1) Za določitev plač raziskovalcev, zaposlenih v javnih 

raziskovalnih organizacijah, ki se zaposlijo za določen čas na 
podlagi posebne pogodbe med javno raziskovalno organizacijo 
in Evropsko komisijo ali drugim organom EU, mednarodno 
organizacijo ali tujo ustanovo ali drugim tujim financerjem ali 
gospodarskim subjektom (v nadaljnjem besedilu: sopogod-
benik), se ne uporabljajo določila zakona, ki določa plače v 
javnem sektorju tudi, če v pogodbi niso določeni plača in drugi 
prejemki, ki jih raziskovalec prejema v času tovrstne zaposlitve. 
V tem primeru se višina osnovne plače raziskovalca določi z in-
ternimi akti javne raziskovalne organizacije ob smiselni uporabi 
zakona, ki ureja sistem plač javnih uslužbencev. V tem primeru 
plača raziskovalca z vsemi dodatki ne sme presegati dvakra-
tnika osnovne plače v najvišjem plačnem razredu delovnega 
mesta, na katerega je raziskovalec razporejen.

(2) Plače raziskovalcev, napotenih na delo v tujino, se za 
čas dela v tujini določijo v skladu z uredbo vlade, ki ureja plače 
in druge prejemke javnih uslužbencev za delo v tujini.

65. člen
(mirovanje pravic, obveznosti in odgovornosti raziskovalcev  

iz delovnega razmerja)
(1) Raziskovalna organizacija in raziskovalec, ki je v raz-

iskovalni organizaciji zaposlen za nedoločen čas, se lahko 
dogovorita o mirovanju pravic, obveznosti in odgovornosti iz 
pogodbe o zaposlitvi. V času mirovanja pravic, obveznosti in 
odgovornosti iz delovnega razmerja lahko raziskovalec sklene 
delovno razmerje za določen čas z drugim delodajalcem za 
raziskovalno oziroma pedagoško delo.

(2) V času mirovanja pravic, obveznosti in odgovornosti 
iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas raziskovalcu miruje 
tudi raziskovalni naziv.

66. člen
(sobotno leto)

Delavci v javnih raziskovalnih organizacijah, izvoljeni v 
raziskovalne nazive oziroma v nazive visokošolskih učiteljev, 
lahko v šestih letih za eno leto preidejo v drugo domačo ali tujo 
raziskovalno organizacijo.
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9. Javni raziskovalni zavod in javni infrastrukturni zavod

67. člen
(javni raziskovalni zavod in javni infrastrukturni zavod)

(1) Javni raziskovalni zavod je zavod, ki ga za namen ne-
odvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti usta-
novi Republika Slovenija na predlog ministrstva, pristojnega 
za znanost, ali SAZU na podlagi veljavnega zakona, ki ureja 
SAZU. Zavod je ustanovljen za izvajanje javne službe po tem 
zakonu in je v aktu o ustanovitvi opredeljen kot javni razisko-
valni zavod.

(2) Javni infrastrukturni zavod je zavod, ki ga ustanovi Re-
publika Slovenija na predlog ministrstva, pristojnega za znanost 
za izvajanje javne službe, in sicer infrastrukturne dejavnosti kot 
podpore znanstvenoraziskovalni dejavnosti po tem zakonu, 
in ki je v aktu o ustanovitvi opredeljen kot javni infrastrukturni 
zavod. Javni infrastrukturni zavod lahko opravlja tudi znan-
stvenoraziskovalno dejavnost, če ima to opredeljeno v aktu o 
ustanovitvi.

68. člen
(organi zavoda)

(1) Organi javnega raziskovalnega zavoda in javnega 
infrastrukturnega zavoda so upravni odbor, znanstveni oziroma 
strokovni svet in direktor.

(2) Upravni odbor sestavljajo predstavniki ustanovitelja, 
predstavniki zaposlenih in predstavniki uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti na način, da je med predstavniki usta-
novitelja upoštevana uravnotežena zastopanost spolov. Uprav-
ni odbor ima od pet do devet članov. Število članov mora biti 
liho, pri čemer nobena od treh skupin predstavnikov iz prvega 
stavka tega odstavka v upravnem odboru ne sme imeti večine. 
Mandat članov upravnega odbora je štiri leta. Število članov 
upravnega odbora in način njihovega imenovanja oziroma iz-
volitve se določita z aktom o ustanovitvi, podrobnejši način 
imenovanja oziroma izvolitve članov upravnega odbora pa se 
lahko določi v statutu javnega raziskovalnega oziroma infra-
strukturnega zavoda.

(3) Znanstveni oziroma strokovni svet obravnava vpra-
šanja s področja znanstvenega in strokovnega dela javnega 
raziskovalnega oziroma infrastrukturnega zavoda. Sestava, 
dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge 
znanstvenega oziroma strokovnega sveta se v skladu z aktom 
o ustanovitvi določijo v statutu javnega raziskovalnega oziroma 
infrastrukturnega zavoda na način, da bo upoštevana uravno-
težena zastopanost spolov članov.

69. člen
(pristojnosti upravnega odbora)

(1) Upravni odbor je organ upravljanja javnega raziskoval-
nega oziroma infrastrukturnega zavoda.

(2) Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte javnega raziskovalnega oziroma 

infrastrukturnega zavoda ter akt o notranji organizaciji in siste-
matizaciji delovnih mest;

2. sprejema strategijo razvoja javnega raziskovalnega 
oziroma infrastrukturnega zavoda in spremlja njeno uresni-
čevanje;

3. sprejema letni program dela in finančni načrt javnega 
raziskovalnega oziroma infrastrukturnega zavoda;

4. upravni odbor javnega infrastrukturnega zavoda mora k 
letnemu programu dela in finančnemu načrtu pridobiti soglasje 
ustanovitelja;

5. sprejema letno poročilo javnega raziskovalnega oziro-
ma infrastrukturnega zavoda;

6. v javnih raziskovalnih zavodih na predlog direktorja in 
ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razpo-
reditev sredstev S-ZRD-O;

7. v javnih raziskovalnih zavodih na predlog direktorja 
in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt 
prejemnika stabilnega financiranja iz 29. člena tega zakona;

8. v javnih raziskovalnih zavodih sprejme poročilo o eval-
vaciji iz 31. člena tega zakona;

9. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
10. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka pri-

hodkov nad odhodki;
11. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način 

pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
12. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o 

posameznih vprašanjih;
13. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim 

in premoženjskim stanjem javnega raziskovalnega oziroma 
infrastrukturnega zavoda;

14. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe 
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;

15. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega po-
slovanja javnega raziskovalnega oziroma infrastrukturnega 
zavoda;

16. potrjuje program notranje revizije in program notra-
njega nadzora;

17. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot 
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;

18. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega 
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem javnega razisko-
valnega oziroma infrastrukturnega zavoda;

19. imenuje in razrešuje direktorja javnega zavoda, h če-
mur ne glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno 
soglasje ustanovitelja;

20. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje 
nalog iz svoje pristojnosti;

21. izvaja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi 
oziroma statutom javnega raziskovalnega oziroma infrastruk-
turnega zavoda.

(3) Naloge upravnega odbora se podrobneje opredelijo v 
aktu o ustanovitvi javnega raziskovalnega oziroma infrastruk-
turnega zavoda.

70. člen
(skrbnost članov upravnega odbora)

Člani upravnega odbora javnega raziskovalnega oziroma 
infrastrukturnega zavoda morajo svoje naloge opravljati s skrb-
nostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev dolžne skrbnosti 
in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti so odškodninsko 
odgovorni po splošnih načelih obligacijskega prava.

71. člen
(imenovanje direktorja zavoda)

(1) Za direktorja javnega raziskovalnega zavoda je lahko 
imenovan raziskovalec, ki ima izobrazbo, pridobljeno po študij-
skem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza rav-
ni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje 
in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, 
uvrščena na 10. raven, izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega 
raziskovalnega projekta ter izpolnjuje tudi druge pogoje, določe-
ne z aktom o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda.

(2) Za direktorja javnega infrastrukturnega zavoda je lah-
ko imenovana oseba z najmanj izobrazbo, pridobljeno po štu-
dijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustre-
za ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge 
stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje 
kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, izkazuje pa tudi potrebno 
strokovno znanje in sposobnost za organiziranje in vodenje 
ter izpolnjuje druge pogoje, določene z aktom o ustanovitvi 
javnega infrastrukturnega zavoda.

(3) Direktor javnega raziskovalnega zavoda in javnega 
infrastrukturnega zavoda je imenovan za obdobje petih let.

(4) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor.

72. člen
(pristojnosti direktorja)

(1) Direktor je poslovodni organ javnega raziskovalnega 
oziroma infrastrukturnega zavoda.
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(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja javni raziskovalni 
oziroma infrastrukturni zavod ter je odgovoren za zakonitost 
poslovanja javnega raziskovalnega oziroma infrastrukturnega 
zavoda. Opravlja naslednje naloge:

1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela javnega razi-
skovalnega oziroma infrastrukturnega zavoda in za izvajanje 
njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi, 
aktom o ustanovitvi ter splošnimi akti javnega raziskovalnega 
oziroma infrastrukturnega zavoda;

2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte 
javnega raziskovalnega oziroma infrastrukturnega zavoda;

3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;

4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega pro-
grama dela in finančni načrt javnega raziskovalnega oziroma 
infrastrukturnega zavoda;

5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo o 
delu javnega raziskovalnega oziroma infrastrukturnega zavoda;

6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo ra-
zvoja javnega raziskovalnega oziroma javnega infrastruktur-
nega zavoda;

7. v javnih raziskovalnih zavodih upravnemu odboru pre-
dlaga v sprejetje razporeditev sredstev S-ZRD-O;

8. v javnih raziskovalnih zavodih upravnemu odboru 
predlaga v sprejetje akt prejemnika stabilnega financiranja iz 
29. člena tega zakona;

9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti 
javnega raziskovalnega oziroma infrastrukturnega zavoda, če 
s predpisi ni določeno drugače;

10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihod-
kov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki 
za upravni odbor;

11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za 

izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, aktom o 

ustanovitvi oziroma statutom raziskovalnega oziroma infra-
strukturnega javnega zavoda.

(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v aktu o 
ustanovitvi oziroma v statutu javnega raziskovalnega oziroma 
infrastrukturnega zavoda.

73. člen
(odgovornost in skrbnost direktorja)

(1) Direktor je odgovoren, da javni raziskovalni oziroma 
infrastrukturni zavod posluje v skladu z zakonom, drugimi pred-
pisi, aktom o ustanovitvi in splošnimi akti javnega raziskovalne-
ga oziroma infrastrukturnega zavoda.

(2) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odbo-
ru in ustanovitelju.

(3) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko 
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne 
skrivnosti javnega raziskovalnega oziroma infrastrukturnega 
zavoda. Direktor odgovarja javnemu raziskovalnemu oziroma 
infrastrukturnemu zavodu za škodo, ki jo je povzročil s svojim 
nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.

74. člen
(znanstveni oziroma strokovni svet)

(1) Znanstveni oziroma strokovni svet je strokovni organ 
javnega raziskovalnega oziroma infrastrukturnega zavoda.

(2) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, 

določenih v statutu ali drugih splošnih aktih javnega razisko-
valnega zavoda;

2. daje mnenje k strategiji razvoja javnega raziskovalnega 
zavoda;

3. obravnava letni program dela in finančni načrt javnega 
raziskovalnega zavoda;

4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sred-
stev S-ZRD-O;

5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja 
iz 29. člena tega zakona, ki ga predlaga direktor;

6. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena tega zakona;
7. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razre-

šitve direktorja javnega raziskovalnega zavoda;
8. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje 

nalog iz svoje pristojnosti;
9. izvaja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi 

oziroma statutom javnega raziskovalnega zavoda.
(3) Pristojnosti strokovnega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, 

določenih v statutu ali drugih splošnih aktih javnega infrastruk-
turnega zavoda;

2. daje mnenje k strategiji razvoja javnega infrastruktur-
nega zavoda;

3. obravnava letni program dela in finančni načrt javnega 
infrastrukturnega zavoda;

4. sprejema stališča o ravni kakovosti storitev javnega 
infrastrukturnega zavoda;

5. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razre-
šitve direktorja javnega infrastrukturnega zavoda;

6. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje 
nalog iz svoje pristojnosti;

7. izvaja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi 
oziroma statutom javnega infrastrukturnega zavoda.

(4) Sestava in način oblikovanja znanstvenega oziroma 
strokovnega sveta se v skladu z aktom o ustanovitvi določijo 
v statutu javnega raziskovalnega oziroma infrastrukturnega 
zavoda.

75. člen
(zagotavljanje enakih možnosti spolov)

Za zagotavljanje enakih možnosti spolov javne razisko-
valne organizacije sprejmejo in izvajajo program ukrepov ter 
najmanj enkrat letno obravnavajo njegove učinke in o njih 
poročajo v okviru rednih letnih poročil.

76. člen
(zagotavljanje neprekinjenega delovanja državno  

pomembne informacijske infrastrukture)
(1) Obvladovanje pomembnih tveganj v poslovanju Aka-

demske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) in Inštituta 
informacijskih znanosti Maribor (IZUM), povezanih z zago-
tavljanjem neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov 
državnega in mednarodnega pomena ter obvladovanjem ne-
varnosti in škod, se lahko zagotavlja z organiziranjem stalne 
pripravljenosti zaposlenih na domu.

(2) Izvajanje stalne pripravljenosti iz prvega odstavka 
pomeni dosegljivost javnega uslužbenca izven delovnega časa 
zaradi potreb takojšnjega prihoda na delo ali zagotovitve ne-
prekinjenega delovanja informacijskih sistemov iz tretjega od-
stavka tega člena na oddaljen način.

(3) Nujni informacijski sistemi, za katere se lahko odre-
di stalna pripravljenost, so tisti, ki zagotavljajo neprekinjeno 
delovanje informacijskih infrastruktur javnih infrastrukturnih 
zavodov, delovanje storitev, od katerih sta odvisna delovanje 
javnih zavodov s področja raziskovanja, izobraževanja, kulture, 
državne uprave in delovanje interneta v Republiki Sloveniji. 
Med nujne informacijske storitve se šteje tudi neprekinjeno 
zagotavljanje informacijske varnosti.

(4) Podrobnejše določbe o infrastrukturnih dejavnostih, iz-
postavljenih pomembnim tveganjem, za katere se lahko odredi 
stalna pripravljenost, ter način določitve stalne pripravljenosti 
se določijo v aktu o ustanovitvi.

10. Organizacije na področju  
znanstvenoraziskovalne dejavnosti

77. člen
(prenos znanja in ustanovitev gospodarske družbe)
(1) Javne raziskovalne organizacije in raziskovalci spod-

bujajo uporabo, zaščito in prenos znanja na način, da so razi-
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skovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo 
oziroma gospodarstvo. Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja 
se lahko namenijo le za financiranje osnovne dejavnosti javne 
raziskovalne organizacije ali uporabijo za nagrajevanje izumite-
ljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz delovnega razmerja.

(2) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko javna 
raziskovalna organizacija, zaradi prenosa znanja v družbo ozi-
roma gospodarstvo, ustanovi gospodarsko družbo.

(3) Gospodarsko družbo javna raziskovalna organizacija 
ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in 
vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Intelektualna lastnina mora 
biti veljavno vrednotena na dan sklenitve družbene pogodbe 
skladno s postopki, ki urejajo intelektualno lastnino. Pri tem 
kot ustanovitelj odgovarja za obveznosti ustanovljene pravne 
osebe do višine svojega kapitalskega vložka.

(4) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek 
izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustana-
vljanja, gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustano-
vljene pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu javne 
raziskovalne organizacije, ki ga sprejme upravni odbor in h 
kateremu poda soglasje vlada. Določila, ki se nanašajo na 
posamičen primer ustanovitve gospodarske družbe, so opre-
deljena v družbeni pogodbi.

(5) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti 
na družbeni pogodbi, javna raziskovalna organizacija potrebuje 
soglasje ustanovitelja, in sicer na predlog upravnega odbo-
ra javne raziskovalne organizacije. Pripravljena mora biti vsa 
potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko ustanovitelj 
sprejme odločitev.

78. člen
(povezovanje in sodelovanje javnih raziskovalnih zavodov  

z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi)
(1) Javni raziskovalni zavodi lahko, ob izpolnjevanju pogo-

jev po predpisih, ki urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru 
svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sodelujejo z univer-
zami in samostojnimi visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in 
izvajanju visokošolskega izobraževanja.

(2) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja in o 
sodelovanju javnih raziskovalnih zavodov z univerzami in sa-
mostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v aktu o ustano-
vitvi javnega raziskovalnega zavoda oziroma v statutu javnega 
raziskovalnega zavoda.

11. Javna služba na področju  
znanstvenoraziskovalne dejavnosti

79. člen
(javna služba)

(1) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma go-
spodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave 
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo 
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati 
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni 
oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na podro-
čju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne 
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastruk-
turno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucio-
nalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilne-
ga financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

(2) Izvajalci javne službe so subjekti, katerih glavni cilj 
na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna 
izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov teh 
dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.

(3) Javno službo na področju znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti izvajajo javne raziskovalne organizacije, s čimer 
uresničujejo svoje temeljno poslanstvo. Javne raziskovalne or-

ganizacije morajo za izvajanje javne službe izpolnjevati pogoje 
iz 80. člena tega zakona.

(4) Javno službo lahko izvajajo tudi raziskovalne organi-
zacije javnega prava, opredeljene v 81. členu tega zakona, in 
raziskovalne organizacije zasebnega prava iz 82. člena tega 
zakona. Raziskovalne organizacije iz tega odstavka morajo 
za izvajanje javne službe izpolnjevati pogoje iz 80. člena tega 
zakona.

(5) Raziskovalnim organizacijam zasebnega prava iz 
82. člena tega zakona se za izvajanje javne službe podeli kon-
cesija, javni zavodi iz 81. člena tega zakona pa izvajajo javno 
službo na način, kot to velja za javne raziskovalne organizacije.

(6) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih 
virov.

(7) Javni raziskovalni zavodi lahko poleg dejavnosti javne 
službe opravljajo tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi 
iz prvega odstavka tega člena, pri čemer te ne smejo posegati 
v obseg in kakovost zagotavljanja javne službe. Kadar javni 
raziskovalni zavod opravlja tržno dejavnost, mora biti cena 
na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno tržne 
dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne 
stroške zagotavljanja te tržne storitve.

(8) Javni infrastrukturni zavodi lahko poleg dejavnosti 
javne službe opravljajo tudi tržno dejavnost, povezano z javno 
službo, pri čemer ta ne sme posegati v obseg in kakovost 
zagotavljanja javne službe. Kadar javni infrastrukturni zavod 
opravlja tržno dejavnost, mora biti cena na trgu oblikovana 
tako, da zajema polno lastno ceno tržne dejavnosti, ki mora 
vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja 
te tržne storitve.

(9) Javni raziskovalni zavodi in javni infrastrukturni zavodi 
prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodijo 
ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.

(10) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z de-
javnostmi iz prvega in petnajstega odstavka tega člena, in ob 
upoštevanju zakona, ki ureja fiskalno pravilo, sme javni razi-
skovalni zavod nameniti le za izvajanje in razvoj dejavnosti. O 
razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.

(11) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z de-
javnostmi iz sedmega odstavka tega člena, ob upoštevanju 
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, javni raziskovalni zavod lahko 
nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči 
upravni odbor na predlog direktorja.

(12) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen na javni 
službi, javni infrastrukturni zavod lahko nameni le za izvajanje 
in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na 
predlog direktorja.

(13) Javni raziskovalni zavod in javni infrastrukturni zavod 
za pokritje presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega iz 
javne službe in z dejavnostmi iz petnajstega odstavka tega 
člena, nameni tudi presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen 
z dejavnostmi iz sedmega oziroma osmega odstavka tega 
člena. O načinu poravnave primanjkljaja odloči ustanovitelj na 
predlog upravnega odbora javnega raziskovalnega oziroma 
javnega infrastrukturnega zavoda.

(14) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z 
dejavnostmi iz sedmega oziroma osmega odstavka tega člena, 
javni raziskovalni zavod oziroma javni infrastrukturni zavod ne 
sme pokriti iz sredstev javne službe ali dejavnosti iz petnaj-
stega odstavka tega člena. O načinu poravnave primanjkljaja 
odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora javnega razi-
skovalnega zavoda oziroma javnega infrastrukturnega zavoda.

(15) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter 
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena tega zakona se pri 
prejemnikih stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.

(16) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po ob-
računskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni 
javnega raziskovalnega zavoda in javnega infrastrukturnega 
zavoda, mora javni raziskovalni zavod oziroma javni infrastruk-
turni zavod naročiti revizijo računovodskih izkazov na način, kot 
ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
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80. člen
(minimalni pogoji za pridobitev stabilnega financiranja 

znanstvenoraziskovalne dejavnosti)
(1) Za pridobitev stabilnega financiranja znanstvenoraz-

iskovalne dejavnosti mora raziskovalna organizacija dosegati 
minimalne vstopne pogoje zmogljivosti in pogoje znanstvene 
odličnosti.

(2) V okviru doseganja zmogljivosti mora raziskovalna 
organizacija imeti skupaj najmanj 30 FTE zaposlitev razisko-
valcev za znanstvenoraziskovalno dejavnost v zadnjih osmih 
zaključenih koledarskih letih in v tem obdobju imeti dodeljena 
sredstva najmanj v vrednosti 500.000 eurov iz sredstev za 
aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti. V vsoti sredstev 
iz prejšnjega stavka se upoštevajo prejeta sredstva ARRS, 
sredstva projektov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj 
in inovacije, pri katerih se upošteva višina podpisanih pogodb, 
sredstva projektov, ki so rezultat partnerskih projektov okvir-
nega programa, oziroma sredstva projektov iz gospodarstva, 
pri katerih upoštevana vrednost ne sme presegati ene tretjine 
minimalne vrednosti sredstev iz prvega stavka.

(3) V okviru doseganja pogojev znanstvene odličnosti 
mora imeti raziskovalna organizacija v zadnjem osemletnem 
obdobju podpisani najmanj dve pogodbi za raziskovalne oziro-
ma inovacijske projekte okvirnega programa EU za raziskave, 
razvoj in inovacije ali projektov, ki so rezultat partnerskih pro-
jektov okvirnega programa EU, ali vsaj eno pogodbo za center 
odličnosti, financiran na osnovi centralnih programov EU.

(4) Seznam instrumentov okvirnega programa EU za raz-
iskave, razvoj in inovacije, instrumentov, ki so rezultat ukrepov 
okvirnega programa EU, ter instrumente centrov odličnosti 
enkrat letno pripravi ministrstvo, pristojno za znanost, in je 
objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za znanost, 
in ARRS.

(5) Podrobnejša opredelitev načina preverjanja pogojev 
iz drugega in tretjega odstavka tega člena je opredeljena v 
splošnem aktu ARRS.

81. člen
(stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti 

javnih zavodov, ustanovljenih po drugih zakonih)
(1) Javni zavodi, ki niso javne raziskovalne organizacije, 

in so ustanovljeni na podlagi drugih zakonov ter izpolnjujejo 
pogoje iz 80. člena tega zakona, so lahko financirani v okviru 
stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

(2) Javni zavodi iz prejšnjega odstavka, ki so bili kot 
prejemniki stabilnega financiranja financirani v preteklem po-
godbenem obdobju, se glede stabilnega financiranja znan-
stvenoraziskovalne dejavnosti obravnavajo na enak način kot 
javne raziskovalne organizacije, pri čemer se pred začetkom 
novega šestletnega pogodbenega obdobja iz 28. člena tega 
zakona preveri izpolnjevanje pogojev iz 80. člena tega zakona.

(3) Javni zavodi iz prvega odstavka tega člena lahko 
vstopijo v sistem stabilnega financiranja znanstvenorazisko-
valne dejavnosti na podlagi javnega razpisa, ki se lahko objavi 
eno leto pred začetkom evalvacije raziskovalnih programov iz 
30. člena tega zakona. V javnem razpisu se določijo tudi po-
dročja novih raziskovalnih programov ter za ISF-O in PSF-O 
namenjena proračunska sredstva.

(4) ARRS v postopku javnega razpisa ugotovi izpolnje-
vanje pogojev iz 80. člena tega zakona, izvede evalvacijski 
postopek iz 30. člena tega zakona, na podlagi katerega oblikuje 
prednostno listo in upoštevaje razpoložljiva proračunska sred-
stva izda sklep o izbiri za opravljanje javne službe na področju 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti izbranim prijaviteljem ali 
sklep o zavrnitvi prijave za opravljanje javne službe na področju 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti neizbranim prijaviteljem.

(5) Zoper odločitev ARRS o izbiri, ki jo na prvi stopnji 
sprejme direktor ARRS, lahko stranka v 15 dneh po vročitvi vlo-
ži ugovor. Stranka mora v ugovoru natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih vlaga ugovor. Ugovor se lahko vloži zaradi kršitve 

postopka ali očitne pomote. Ocena in pripadajoče pojasnilo 
recenzenta ne more biti predmet ugovora. Vloženi ugovor ne 
zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji oziroma izvršitve 
odločitve. O ugovoru zoper sklep o izbiri odloči upravni odbor 
ARRS. Zoper odločitev upravnega odbora ARRS ni pritožbe, 
dopusten pa je upravni spor v skladu z zakonom, ki ureja 
upravni spor.

(6) Financiranje izbranih javnih zavodov se začne 1. ja-
nuarja leta po zaključenem javnem razpisu iz tretjega odstavka 
tega člena in traja do izteka pogodbenega obdobja iz prvega 
odstavka 28. člena tega zakona. V tem obdobju javni zavod ni 
upravičen do sredstev RSF.

(7) Če se v šestem letu pogodbenega obdobja iz prvega 
odstavka 28. člena tega zakona ugotovi, da javni zavod ne iz-
polnjuje pogojev iz 80. člena tega zakona, stabilno financiranje 
s koncem leta preneha.

(8) Vsebina in postopek javnega razpisa sta določena s 
splošnim aktom ARRS.

12. Koncesije v znanstvenoraziskovalni dejavnosti

82. člen
(koncesija za izvajanje javne službe  
v znanstvenoraziskovalni dejavnosti)

Koncesija za izvajanje javne službe v znanstvenorazisko-
valni dejavnosti se lahko dodeli pravni osebi zasebnega prava, 
ki ni ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ter 
dopolnjuje znanstvenoraziskovalno dejavnost javnih razisko-
valnih organizacij v Republiki Sloveniji na način, da izkazuje 
kapaciteto za znanstvenoraziskovalno delo in izpolnjuje pogoje, 
določene v 80. členu tega zakona.

83. člen
(dodelitev in trajanje koncesije)

(1) Koncesionarje, financirane v preteklem pogodbenem 
obdobju, se obravnava na enak način kot javne raziskovalne 
organizacije, pri čemer se pred začetkom novega šestletnega 
pogodbenega obdobja preveri izpolnjevanje pogojev iz 80. čle-
na tega zakona. Če koncesionar ne izpolnjuje pogojev, dolo-
čenih v 80. členu tega zakona, se mu ne podeli koncesije za 
naslednje pogodbeno obdobje iz 28. člena tega zakona.

(2) Koncesija se lahko raziskovalni organizaciji, ki še nima 
podeljene koncesije za opravljanje javne službe na področju 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, podeli na podlagi javnega 
razpisa, ki se lahko objavi eno leto pred začetkom evalvacije 
raziskovalnih programov iz 30. člena tega zakona. V javnem 
razpisu se določijo tudi področja novih raziskovalnih programov 
za podelitev koncesije ter proračunska sredstva, namenjena za 
ISF-O in PSF-O.

(3) ARRS v postopku javnega razpisa ugotovi izpolnje-
vanje pogojev iz 80. člena tega zakona, izvede evalvacijski 
postopek iz 30. člena tega zakona, na podlagi katerega oblikuje 
prednostno listo skladno z razpoložljivimi proračunskimi sred-
stvi, opredeljenimi v javnem razpisu.

(4) Vsebina in postopek javnega razpisa sta določena s 
splošnim aktom ARRS.

(5) ARRS izda odločbo o podelitvi koncesije za opravlja-
nje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejav-
nosti izbranim prijaviteljem ali odločbo o zavrnitvi prijave za 
podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti neizbranim prijaviteljem.

(6) Zoper odločitev ARRS o podelitvi koncesije, ki jo na 
prvi stopnji sprejme direktor ARRS, lahko stranka v 15 dneh po 
vročitvi vloži ugovor. Stranka mora v ugovoru natančno oprede-
liti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Ugovor se lahko vloži 
zaradi kršitve postopka ali očitne pomote. Ocena in pripadajoče 
pojasnilo recenzenta ne moreta biti predmet ugovora. Vloženi 
ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji oziroma 
izvršitve odločitve. O ugovoru zoper odločitev o podelitvi kon-
cesije odloči upravni odbor ARRS. Zoper odločitev upravnega 
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odbora ARRS ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor v skladu 
z zakonom, ki ureja upravni spor.

(7) Koncesija se podeli za določen čas največ šestih 
let z možnostjo podelitve za vsakokratna naslednja šestletna 
obdobja. Financiranje izbranih koncesionarjev se začne 1. ja-
nuarja leta po zaključenem javnem razpisu iz drugega odstavka 
tega člena in traja do izteka pogodbenega obdobja iz prvega 
odstavka 28. člena tega zakona. V pogodbenem obdobju prve 
podelitve koncesije koncesionar ni upravičen do sredstev RSF.

(8) Če se v šestem letu pogodbenega obdobja iz prvega 
odstavka 28. člena tega zakona ugotovi, da koncesionar ne 
izpolnjuje pogojev iz 80. člena tega zakona, se koncesije za 
naslednje šestletno obdobje ne podeli.

(9) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v primeru, 
če v evalvaciji iz 30. člena tega zakona recenzenti podajo pri-
poročilo za ukinitev raziskovalnega programa in če je to edini 
raziskovalni program koncesionarja, koncesija ob izteku pogod-
benega obdobja ne podeli za naslednje pogodbeno obdobje.

84. člen
(pogodba o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne 

dejavnosti koncesionarja)
(1) Razmerja med ARRS kot koncedentom in koncesio-

narjem se uredijo s koncesijsko pogodbo, ki se sklene v pisni 
obliki.

(2) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar 
uredita medsebojno koncesijsko razmerje in pogoje v zvezi z 
izvajanjem koncesionirane dejavnosti, zlasti pa:

1. vrsto in obseg izvajanja koncesionirane dejavnosti, ki 
jo mora zagotoviti koncesionar,

2. lokacijo izvajanja koncesionirane dejavnosti,
3. začetek izvajanja koncesionirane dejavnosti,
4. čas trajanja koncesijske pogodbe,
5. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar v času 

trajanja koncesijskega razmerja,
6. način financiranja,
7. dolžnost poročanja o izvajanju koncesionirane dejav-

nosti,
8. način nadzora koncedenta ali od njega pooblaščenih 

revizorjev za izvedbo nadzora v zvezi s predmetom koncesije,
9. dolžnosti in pravice koncesionarja v primeru višje sile,
10. medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, 

povzročeno z izvajanjem ali opustitvijo izvajanja koncesioni-
rane dejavnosti,

11. prepoved prenosa koncesije na tretje osebe,
12. pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravil-

nega izvajanja dodeljene koncesije in kršitve, zaradi katerih 
imata koncedent in koncesionar pravico odstopiti od pogodbe.

85. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Razmerje med ARRS in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. z odvzemom koncesije.

86. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:
1. s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena,
2. na podlagi pisne odpovedi koncesionarja,
3. z razdrtjem,
4. ob stečaju koncesionarja, z dnem nastanka pravnih 

posledic stečajnega postopka,
5. ob likvidaciji koncesionarja, z dnem prenehanja kon-

cesionarja.

87. člen
(odvzem koncesije)

 ARRS z odločbo odvzame koncesijo koncesionarju:
1. če ne začne izvajati koncesionirane dejavnosti v za to 

določenem roku,

2. če ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje koncesioni-
rane dejavnosti,

3. če krši pogoje, določene za izvajanje koncesionirane 
dejavnosti,

4. če se ugotovi nenamenska raba sredstev,
5. če ne dopusti nadzora ali ne ravna v skladu z ugotovi-

tvami nadzora,
6. če ne izvaja koncesijske pogodbe ali jo krši,
7. če koncesionar iz neupravičenih razlogov ne sklene 

koncesijske pogodbe v roku, določenem z odločbo o podelitvi 
koncesije.

88. člen
(postopek odvzema koncesije)

(1) Če ARRS ugotovi obstoj razloga za odvzem koncesije 
iz prejšnjega člena, o tem obvesti koncesionarja in mu določi 
primeren rok za njegovo odpravo.

(2) ARRS po uradni dolžnosti začne postopek za odvzem 
koncesije, če koncesionar v roku iz prejšnjega odstavka kršitve 
ne odpravi.

(3) Zoper odločitev ARRS o odvzemu koncesije, ki jo na 
prvi stopnji sprejme direktor ARRS, lahko stranka v 15 dneh 
po vročitvi vloži ugovor. Stranka mora v ugovoru natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. O ugovoru zoper 
odločitev o odvzemu koncesije odloči upravni odbor ARRS. 
Zoper odločitev upravnega odbora ARRS ni pritožbe, dopusten 
pa je upravni spor v skladu z zakonom, ki ureja upravni spor.

(4) Podrobnejše določbe o odvzemu koncesije so določe-
ne v splošnem aktu ARRS.

89. člen
(pravne posledice odvzema koncesije)

(1) Z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije prene-
hata koncesijsko razmerje in koncesijska pogodba.

(2) Koncesionar in ARRS morata izpolniti obveznosti, ki 
so nastale do prenehanja koncesijskega razmerja.

(3) Koncesionar, ki mu je bila odvzeta koncesija, mora 
ARRS povrniti vso škodo, ki je posledica kršitve, zaradi katere 
mu je bila koncesija odvzeta.

VI. NADZOR

90. člen
(nadzor nad delom in poslovanjem ARRS)

Nadzor nad zakonitostjo, namenskostjo, učinkovitostjo 
in gospodarnostjo dela ARRS opravlja ministrstvo, pristojno 
za znanost.

91. člen
(nadzor ARRS nad porabniki proračunskih sredstev)
Nadzor, ki ga opravlja ARRS, vključuje nadzor nad zakoni-

tostjo glede namenske porabe sredstev, ki jih dodeljuje po tem 
zakonu. Izvedbo nadzora lahko ARRS naroči pooblaščeni revi-
zijski družbi. Prejemniki sredstev, ki jih na podlagi tega zakona 
financira ARRS, morajo v skladu s splošnim aktom ARRS po-
šiljati podatke o rezultatih znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
in porabi proračunskih sredstev. ARRS o opravljenih nadzorih 
sprejme poročila, ki jih objavi na svojih spletnih straneh.

92. člen
(nadzor ministrstva nad porabniki proračunskih sredstev)

(1) Nadzor, ki ga opravlja ministrstvo, pristojno za zna-
nost, oziroma drugo pristojno ministrstvo vključuje nadzor nad 
namensko porabo sredstev, ki jih dodeljuje ministrstvo, pri-
stojno za znanost, oziroma drugo pristojno ministrstvo po tem 
zakonu. Prejemniki sredstev, ki jih na podlagi tega zakona 
financira ministrstvo, pristojno za znanost, oziroma drugo pri-
stojno ministrstvo, morajo v skladu s podzakonskim predpisom 
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iz 54. člena tega zakona ministrstvu pošiljati podatke o rezulta-
tih znanstvenoraziskovalne dejavnosti in porabi proračunskih 
sredstev.

(2) Ministrstvo, pristojno za znanost, oziroma drugo pri-
stojno ministrstvo, lahko naroči revizijo računovodskih izkazov 
javnega raziskovalnega zavoda v skladu z zakonom, ki ureja 
revidiranje.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

93. člen
(financiranje)

(1) Ne glede na 13. člen tega zakona se delež BDP, ki 
je namenjen za državno financiranje znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti po tem zakonu, povečuje za najmanj 0,08 odstotne 
točke letno, dokler ne doseže 1 % BDP.

(2) Določbe tretjega in četrtega odstavka 25. člena tega 
zakona se začnejo izvajati v četrtem letu prvega pogodbenega 
obdobja iz prvega odstavka 28. člena tega zakona. V izračun 
se vključijo vsi prejemniki stabilnega financiranja, razen su-
bjektov zasebnega prava, ustanovljenih po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe.

(3) Sredstva za RSF se prvič dodelijo v letu 2023 in so do 
izteka prvega pogodbenega obdobja nespremenjena.

(4) V prvem in drugem letu prvega pogodbenega obdobja 
se ne glede na določbe drugega odstavka 21. člena tega za-
kona najmanj 50 % letnega prirasta sredstev državnega prora-
čuna za znanstvenoraziskovalno dejavnost nameni za stabilno 
financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

(5) Sredstva, izračunana na podlagi 103. člena tega za-
kona, se upoštevajo pri rasti vsote PSF-O in ISF-O od prvega 
leta prvega pogodbenega obdobja, medtem ko se dodelitev 
sredstev za odpravo nesorazmerij na podlagi 103. člena začne 
izvajati v drugem letu prvega pogodbenega obdobja. Ciljno 
stanje sredstev, izračunanih na podlagi 103. člena tega zako-
na, se nato doseže v naslednjih štirih enakih zaporednih letnih 
povečanjih sredstev prejemnikov stabilnega financiranja.

(6) Če rasti sredstev za znanstvenoraziskovalno dejav-
nost ni, če je ta negativna oziroma nezadostna glede na določ-
be prvega odstavka, se obdobje iz prejšnjega odstavka podalj-
ša za vsako leto ničelne, negativne oziroma nezadostne rasti.

94. člen
(potek mandatov)

Mandat Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slo-
venije preneha z začetkom delovanja sveta iz 8. člena tega 
zakona. Svet se oblikuje najkasneje šest mesecev po začetku 
uporabe tega zakona.

95. člen
(potek mandatov v ARRS)

Mandat direktorja ARRS in mandati upravnega odbora, 
znanstvenega sveta ter drugih strokovnih teles ARRS se nada-
ljujejo do njihovega izteka. V tem obdobju za člane upravnega 
odbora in znanstvenega sveta ne velja omejitev iz petega 
odstavka 47. člena tega zakona in petega odstavka 52. člena 
tega zakona.

96. člen
(potek mandata upravnega odbora javnih raziskovalnih 

zavodov, javnega infrastrukturnega zavoda IZUM ter sveta 
javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije 

in uskladitev njihovih aktov o ustanovitvi)
(1) Mandati upravnih odborov javnih raziskovalnih zavo-

dov in javnega infrastrukturnega zavoda IZUM ter mandat sve-
ta javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije 
se nadaljujejo do njihovih iztekov.

(2) Akti o ustanovitvi javnih raziskovalnih zavodov, jav-
nega infrastrukturnega zavoda IZUM ter javnega zavoda Aka-

demska in raziskovalna mreža Slovenije se uskladijo s tem 
zakonom najpozneje v štirih mesecih po začetku uporabe tega 
zakona.

(3) Javni raziskovalni zavodi, javni infrastrukturni zavod 
IZUM ter javni zavod Akademska in raziskovalna mreža Slove-
nije morajo uskladiti statute in druge splošne akte s tem zako-
nom najpozneje v štirih mesecih po uskladitvi akta o ustanovitvi 
iz prejšnjega odstavka.

97. člen
(sprejem aktov prejemnikov stabilnega financiranja)
Prejemniki stabilnega financiranja morajo akt iz 29. člena 

tega zakona sprejeti najpozneje v dveh mesecih od začetka 
veljavnosti splošnega akta ARRS iz tretjega odstavka 17. člena 
tega zakona.

98. člen
(uskladitev aktov ARRS in agencije,  

pristojne za tehnološki razvoj)
(1) Vlada najpozneje do 1. marca 2022 uskladi akt o 

ustanovitvi ARRS in akt o ustanovitvi agencije, pristojne za 
tehnološki razvoj, s tem zakonom.

(2) ARRS in agencija, pristojna za tehnološki razvoj, mo-
rata uskladiti statut s tem zakonom najpozneje do 1. maja 2022.

(3) ARRS in agencija, pristojna za tehnološki razvoj, splo-
šne in druge akte iz tega zakona sprejmeta najpozneje do 
1. aprila 2022.

99. člen
(rok za podzakonske predpise)

(1) Podzakonski predpis vlade iz 38. člena tega zakona 
se izda najpozneje do 1. februarja 2022.

(2) Preostali podzakonski predpisi iz tega zakona se izda-
jo najpozneje do 1. aprila 2022.

100. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjega zakona, podzakonskih 
predpisov in splošnih aktov ARRS ter podaljšanje uporabe 

podzakonskih predpisov in splošnih aktov ARRS)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon 

o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), ki se uporablja do 
začetka uporabe tega zakona, razen če ta zakon ne določa 
drugače.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 
naslednji podzakonski predpisi, izdani na podlagi zakona iz 
prejšnjega odstavka, ki se uporabljajo do začetka uporabe 
novih podzakonskih predpisov na podlagi tega zakona, razen 
če ta zakon ne določa drugače:

1. Uredba o normativih in standardih za določanje sred-
stev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 
15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20);

2. Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogo-
jev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16);

3. Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med 
raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav 
(Uradni list RS, št. 22/19);

4. Pravilnik o izvajanju javnih pooblastil na področju razi-
skovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 107/05);

5. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles 
za področje raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 35/03).

6. Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na po-
dročju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14, 
56/16 in 69/17).

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati na-
slednji splošni akti ARRS, izdani na podlagi zakona iz prvega 
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odstavka tega člena, ki se uporabljajo do začetka uporabe 
splošnih aktov ARRS, izdanih na podlagi tega zakona, razen 
če ta zakon ne določa drugače:

1. Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 52/16 in 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20);

2. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o iz-
vajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 40/13 in 51/14);

3. Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki 
opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 
40/11–popr., 40/13, 20/14, 41/15 in 51/21);

4. Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Ura-
dni list RS, št. 43/11 in 6/12);

5. Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, 
št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 – popr., 5/17, 31/17 in 
7/19);

6. Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev (Uradni list 
RS, št. 12/05, 5/07 in 84/08).

101. člen
(dokončanje javnih razpisov in pozivov ter tekočih aktivnosti 

znanstvenoraziskovalne dejavnosti)
(1) Vsi postopki javnih razpisov in pozivov, ki so ob za-

četku uporabe tega zakona v teku pri ARRS in še niso prav-
nomočno končani, in vse aktivnosti znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti, ki jih (so)financira ARRS in so v teku ob začetku 
uporabe tega zakona, se dokončajo po določbah Zakona o 
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) in podzakonskih 
predpisov ter splošnih aktov ARRS, ki so veljali do uveljavitve 
tega zakona, razen če ta zakon ne določa drugače.

(2) Vsi postopki javnih razpisov, ki so ob začetku uporabe 
tega zakona v teku pri ministrstvu, pristojnem za znanost, in še 
niso pravnomočno končani, ter vse preostale aktivnosti znan-
stvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih (so)financira ministrstvo, 
pristojno za znanost, in so v teku ob začetku uporabe tega 
zakona, se dokončajo po določbah Zakona o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 
21/18 – ZNOrg in 9/19) in podzakonskih predpisov, ki so ve-
ljali do uveljavitve tega zakona, razen če ta zakon ne določa 
drugače.

(3) Prejemniki stabilnega financiranja, ki imajo raziskoval-
ne in infrastrukturne programe ali samo raziskovalne programe, 
oblikujejo programski in institucionalni steber financiranja v 
skladu z 18. in 19. členom tega zakona na dan začetka upo-
rabe tega zakona. Raziskovalnim organizacijam, ki ne izvajajo 
raziskovalnih programov, se financiranje infrastrukturnih pro-
gramov zaključi na način in pod pogoji, ki so veljali do začetka 
uporabe tega zakona, pri čemer višina sofinanciranja ostaja 
enaka za celotno preostalo pogodbeno obdobje.

(4) Za mlade raziskovalce, ki so začeli usposabljanje pred 
začetkom uporabe tega zakona, se po začetku uporabe tega 
zakona uporabljajo določbe tega zakona. Če je mladi razisko-
valec zaposlen na raziskovalni organizaciji, ki ni prejemnica 
stabilnega financiranja po tem zakonu, se njegovo usposa-
bljanje zaključi na način in pod pogoji, ki so veljali do začetka 
uporabe tega zakona.

(5) Raziskovalne organizacije, razen pravnih oseb iz sed-
mega odstavka tega člena, ki imajo ob začetku uporabe tega 
zakona raziskovalne in infrastrukturne programe ali samo razi-
skovalne programe, se za prvo pogodbeno obdobje iz 28. člena 
tega zakona uvrstijo v stabilno financiranje znanstvenorazisko-
valne dejavnosti. Izpolnjevanje pogojev iz 80. člena tega zako-
na se zanje preveri ob izteku prvega pogodbenega obdobja.

(6) Koncesije, podeljene po določbah Zakona o razisko-
valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – 
ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) zasebnim zavodom, ki so v 

veljavi ob začetku uporabe tega zakona, se po izteku tekočega 
koncesijskega obdobja podaljšajo do konca prvega pogodbe-
nega obdobja iz 28. člena tega zakona, ko se prvič preverijo 
pogoji iz 80. člena tega zakona.

(7) Koncesije, podeljene po določbah Zakona o razisko-
valni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – 
ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) subjektom zasebnega prava, 
ustanovljenim po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki so v 
veljavi ob začetku uporabe tega zakona, se po izteku tekočega 
koncesijskega obdobja podaljšajo do konca prvega pogodbe-
nega obdobja iz 28. člena tega zakona.

(8) Sredstva prejemnikov stabilnega financiranja, ki v 
šestem letu pogodbenega obdobja iz 28. člena tega zakona 
ne izpolnjujejo pogojev iz 80. člena tega zakona, se prenesejo 
med sredstva za namene iz drugega odstavka 12. člena tega 
zakona.

(9) V šestem letu prvega pogodbenega obdobja iz 28. čle-
na tega zakona pred začetkom pogajanj ARRS preveri iz-
polnjevanje pogojev po 80. členu tega zakona in o rezultatu 
preverjanja obvesti raziskovalne organizacije. Raziskovalne 
organizacije za pogajanja pripravijo sestavine iz 1., 2. in 3. toč-
ke drugega odstavka 28. člena tega zakona ter seznam načrto-
vanih programskih skupin, vključno s številom mest za mlade 
raziskovalce skupaj z obsegi financiranja.

102. člen
(začetek izvajanja evalvacij)

V prvem pogodbenem obdobju iz 28. člena tega zakona 
se evalvacije v skladu s 30. členom tega zakona izvedejo le na 
nekaterih področjih panelov, kot so opredeljena v Delovnem 
programu Evropskega raziskovalnega sveta, ki ga sprejme 
Znanstveni svet Evropskega raziskovalnega sveta in potrdi 
Evropska komisija, na drugih področjih pa še naprej poteka 
ocenjevanje v skladu s splošnimi akti ARRS, veljavnimi pred 
dnem uveljavitve tega zakona. Seznam področij za evalvacije 
v skladu s 30. členom tega zakona in leto evalvacije določi s 
sklepom direktor ARRS na predlog Znanstvenega sveta ARRS 
v šestih mesecih od dneva začetka uporabe tega zakona.

103. člen
(prehod na stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne 

dejavnosti in odprava nesorazmerij)
(1) Izhodiščno stanje vsote ISF in PSF ter ISF-O in PSF-O 

za vse raziskovalne organizacije, ki so upravičene do stabil-
nega financiranja, se za prvo leto financiranja določi kot vsota 
sredstev ARRS za ustanoviteljske obveznosti, opredeljenih v 
veljavnih predpisih, sredstev za povračilo stroškov v zvezi z 
delom in za mlade raziskovalce iz predhodnega leta ter sred-
stev infrastrukturnih programov in sredstev za raziskovalne 
programe na dan 1. januar 2022, vseh javnih raziskovalnih 
organizacij, drugih javnih zavodov iz 81. člena tega zakona 
in koncesionarjev, ki bodo imeli na dan začetka uporabe tega 
zakona raziskovalni program kot prijavitelj raziskovalnega pro-
grama v zadnjem ocenjevanju (v nadaljnjem besedilu: matična 
raziskovalna organizacija).

(2) Raziskovalnim organizacijam, ki so upravičene do sta-
bilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in niso 
javni raziskovalni zavodi, se izračunajo pripadajoča sredstva za 
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

(3) Odpravljanje nesorazmerij se izvede pri raziskovalnih 
in infrastrukturnih programih, mladih raziskovalcih ter ustano-
viteljskih obveznostih vključno s povračili stroškov v zvezi z 
delom za vse prejemnike stabilnega financiranja, ki bodo imeli 
na dan začetka uporabe tega zakona raziskovalni program kot 
matična raziskovalna organizacija.

(4) Odpravljanje nesorazmerij pri raziskovalnih programih 
se izvede tako, da se dodelijo dodatna sredstva za programski 
steber financiranja tistim raziskovalnim organizacijam, ki so 
upravičene do izravnavanja nesorazmerij skladno s prejšnjim 
odstavkom in katerih delež sredstev za raziskovalne programe 
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v strukturi sredstev za raziskovalne programe in raziskovalne 
projekte v letu 2020 je manjši od deleža sredstev za razisko-
valne programe v strukturi sredstev za raziskovalne programe 
in raziskovalne projekte, izračunanega za javne raziskovalne 
organizacije v obdobju od leta 2011 do 2020. Pri seštevku raz-
iskovalnih programov v letu 2020 se ne upoštevajo sredstva, 
ki so jih raziskovalni programi pridobili za namene v povezavi 
s pandemijo covida-19.

(5) Odpravljanje nesorazmerij pri infrastrukturnih progra-
mih se izvede tako, da se dodelijo dodatna sredstva za institu-
cionalni steber financiranja tistim raziskovalnim organizacijam, 
ki so upravičene do izravnavanja nesorazmerij skladno s tretjim 
odstavkom tega člena in katerih delež sredstev za infrastruktur-
ne programe v strukturi vseh sredstev ARRS za raziskovalno 
organizacijo brez sredstev za ustanoviteljske obveznosti in 
sredstev za povračilo stroškov v zvezi z delom v letu 2020 
je manjši od deleža sredstev za infrastrukturne programe v 
strukturi vseh sredstev ARRS, brez sredstev za ustanoviteljske 
obveznosti in sredstev za povračilo stroškov v zvezi z delom, 
izračunani za javne raziskovalne organizacije v obdobju od leta 
2011 do 2020. V okviru sredstev za infrastrukturne programe 
se sredstev za projekte iz Načrta razvoja raziskovalne infra-
strukture ne upošteva. Raziskovalnim organizacijam, ki na dan 
začetka uporabe tega zakona nimajo infrastrukturnega progra-
ma, se pri izračunu za odpravo nesorazmerij pri infrastrukturnih 
programih uporabi obseg infrastrukturnega programa v vredno-
sti 0 evrov ne glede na stanje v letu 2020.

(6) Odpravljanje nesorazmerij pri mladih raziskovalcih se 
izvede tako, da se pri izračunu upoštevajo izravnane vrednosti 
za raziskovalne programe vsem raziskovalnim organizacijam, 
ki so upravičene do stabilnega financiranja po tem zakonu. 
Dodatna sredstva za mlade raziskovalce se dodelijo tistim razi-
skovalnim organizacijam, ki so izvajale programe usposabljanja 
mladih raziskovalcev v predhodnem letu in katerih delež sred-
stev za mlade raziskovalce v strukturi sredstev za raziskovalne 
programe, brez sredstev, ki so jih raziskovalni programi pridobili 
za namene v povezavi s pandemijo covida-19, in mlade razisko-
valce je v obdobju od leta 2011 do 2020 manjši od povprečja, 
izračunanega za javne raziskovalne organizacije v letu 2020.

(7) Skupni obseg ustanoviteljskih sredstev, ki se upošte-
vajo pri določitvi sredstev iz prvega odstavka tega člena, se do-
loči z deležem ustanoviteljskih sredstev, vključno s sredstvi za 
povračilo stroškov v zvezi z delom javnih raziskovalnih zavodov 
v seštevku sredstev, ki so jih javni raziskovalni zavodi pridobili 
za ustanoviteljske obveznosti, vključno s sredstvi za povračilo 
stroškov v zvezi z delom, za raziskovalne programe, infrastruk-
turne programe, mlade raziskovalce in raziskovalne projekte 
ARRS v letu 2020, ki se povečajo za petdeset odstotkov. Od-
pravljanje nesorazmerij pri ustanoviteljskih sredstvih se izvede 
tako, da se pri izračunu upoštevajo izravnane vrednosti za 
raziskovalne programe in infrastrukturne programe ter mlade 
raziskovalce vsem raziskovalnim organizacijam, ki so upraviče-
ne do stabilnega financiranja po tem zakonu. Dodatna sredstva 
za ustanoviteljske obveznosti se dodelijo tistim raziskovalnim 
organizacijam, katerih delež sredstev za ustanoviteljske obve-
znosti je, po upoštevanih izravnanih vrednostih za raziskovalne 
in infrastrukturne programe v strukturi sredstev za raziskovalne 
programe, infrastrukturne programe, raziskovalne projekte in 
mlade raziskovalce v letu 2020, manjši od povprečja, izračuna-
nega za javne raziskovalne organizacije v letu 2020. V okviru 
sredstev za infrastrukturne programe se sredstev za projekte iz 
Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture ne upošteva.

(8) Pri izračunu iz četrtega, petega in šestega odstavka 
tega člena se upošteva povprečni letni obseg sredstev ARRS 
za obravnavane javne raziskovalne organizacije v obdobju od 
leta 2011 do leta 2020.

(9) Do vzpostavitve ciljnega stanja iz tega člena, se naj-
več ena četrtina letne rasti državnih proračunskih sredstev za 
znanstvenoraziskovalno dejavnost ministrstva, pristojnega za 
znanost, namenjenih vsoti ISF in PSF, uporabi za namene iz 
tega člena.

(10) Razpoložljiva sredstva se med PSF in ISF razpore-
dijo sorazmerno.

(11) Razpoložljiva sredstva za programsko oziroma in-
stitucionalno financiranje se upravičenim raziskovalnim orga-
nizacijam dodelijo sorazmerno glede na izračunana sredstva.

(12) Prva pogodba o stabilnem financiranju znanstve-
noraziskovalne dejavnosti iz 28. člena tega zakona mora biti 
sklenjena najkasneje v šestih mesecih po začetku uporabe 
tega zakona, pri čemer se pogajanj ne izvede. Do sklenitve 
pogodbe iz prejšnjega stavka se stabilno financiranje znanstve-
noraziskovalne dejavnosti izvaja po dvanajstinah. Dvanajstine 
se za prejemnike stabilnega financiranja določijo na podlagi 
sredstev ARRS za leto 2021, pri čemer se upoštevajo sred-
stva ustanoviteljskih obveznosti javnih raziskovalnih zavodov, 
sredstva za povračilo stroškov v zvezi z delom, sredstva za 
mlade raziskovalce, sredstva za infrastrukturne programe in 
za raziskovalne programe, ki so jih prejeli prejemniki stabilnega 
financiranja. Če raziskovalna organizacija v letu 2021 ni izva-
jala aktivnosti iz prejšnjega stavka, ob začetku uporabe tega 
zakona pa jih izvaja, se financira po dvanajstinah, na podlagi 
stanja na dan 1. januar 2022. Sredstva stabilnega financiranja 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti se za prejemnike stabilne-
ga financiranja za leto 2022 določijo v skladu s tem zakonom, 
normativi in standardi iz 38. člena in splošnim aktom ARRS iz 
tretjega odstavka 17. člena tega zakona. Prejemniki stabilnega 
financiranja s sredstvi za stabilno financiranje znanstvenorazi-
skovalne dejavnosti za leto 2022 upravljajo v skladu z 29. čle-
nom tega zakona.

(13) Pri izračunu sredstev za raziskovalne programe iz 
tega člena se v primeru, da raziskovalni program izvaja več 
raziskovalnih organizacij, sredstva upoštevajo pri vsaki raz-
iskovalni organizaciji, ki izvaja raziskovalni program, razen 
kadar raziskovalna organizacija ni matična izvajalka niti enega 
raziskovalnega programa. V tem primeru se sredstva razisko-
valnega programa za to raziskovalno organizacijo podaljšajo 
do konca prvega pogodbenega obdobja in se po njenem iz-
teku vključijo v raziskovalni program na matični raziskovalni 
organizaciji.

104. člen
(določitev vrednosti kazalnikov pri določitvi sredstev PSF-O  

in ISF-O v prvem pogodbenem obdobju)
Ne glede na določbo tretjega odstavka 25. člena tega 

zakona se za prvo pogodbeno obdobje nameni največ 5 % 
vsote sredstev ISF in PSF, pri čemer se nobenemu od preje-
mnikov stabilnega financiranja ne smejo sredstva zmanjšati za 
več kot 3 %. Postopek se prvič izvede v četrtem letu prvega 
pogodbenega obdobja.

105. člen
(prenos premoženja)

(1) Prenos lastninske pravice za nepremično premoženje, 
ki ga na dan uveljavitve tega zakona javni raziskovalni zavodi 
upravljajo, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s 
tem ter vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo se uredi 
v petih letih po uveljavitvi tega zakona na podlagi pogodbe 
o brezplačnem prenosu med Republiko Slovenijo in javnimi 
raziskovalnimi zavodi po stanju na dan začetka uporabe tega 
zakona.

(2) Prenos lastninske pravice za premično premoženje, 
ki ga na dan uveljavitve tega zakona javni raziskovalni zavodi 
upravljajo, in druga premoženjsko pravna razmerja v zvezi s 
tem se uredi v petih letih po uveljavitvi tega zakona. Prenos 
lastninske pravice na premičnem premoženju, ki ga imajo na 
dan uveljavitve tega zakona javni raziskovalni zavodi v upra-
vljanju, se evidentira v skladu s predpisi, ki urejajo materialno 
in finančno poslovanje javnih zavodov.

(3) Za izvrševanje prvega in drugega odstavka tega čle-
na in za vpis stvarno pravnih sprememb v zemljiško knjigo in 
druge javne evidence v rokih, določenih s tem zakonom, so 
pooblaščeni direktorji javnih raziskovalnih zavodov. Po vknjižbi 
lastninske pravice na nepremičninah iz prejšnjega odstavka 
v zemljiško knjigo javni raziskovalni zavodi predlagajo izbris 
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Republike Slovenije kot upravljavca v zemljiškem katastru in 
katastru stavb.

106. člen
(uskladitev evidenc)

Zbirke podatkov iz 55. člena tega zakona ARRS in IZUM 
uskladita z določbami tega zakona v dveh letih po njegovi 
uveljavitvi.

107. člen
(vzpostavitev Nacionalnega sveta za etiko  

in integriteto v znanosti)
Nacionalni svet za etiko in integriteto v znanosti iz 39. čle-

na tega zakona se vzpostavi najkasneje v šestih mesecih po 
začetku uporabe tega zakona.

108. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 
2022.

Št. 630-01/21-9/35
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EPA 2004-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3696. Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa 
pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju 
od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 
(ZOKIPOSR)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o odpravi krivic zaradi 

izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra  
v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 

(ZOKIPOSR)

Razglašam Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa prav-
nih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 
15. januarja 2008 (ZOKIPOSR), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 18. novembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-273
Ljubljana, dne 26. novembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O ODPRAVI KRIVIC ZARADI IZBRISA PRAVNIH 

OSEB IZ SODNEGA REGISTRA V OBDOBJU  
OD 23. JULIJA 1999 DO 15. JANUARJA 2008 

(ZOKIPOSR)

1. člen
(vsebina zakona)

(1) Ta zakon določa pravico do povračila škode s tem 
zakonom določenim upravičencem ter v višini in na način, kot 

jo določa ta zakon, ki jim je nastala zaradi prenosa obveznosti 
kapitalskih družb, ki so bile izbrisane iz sodnega registra na 
podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, 
št. 54/99, 110/99, 93/02 – odl. US, 117/06 – ZDDPO-2, 31/07, 
33/07 – ZSReg-B, 58/07 – odl. US in 126/07 – ZFPPIPP; v 
nadaljnjem besedilu: ZFPPod) od 23. julija 1999 do 15. janu-
arja 2008.

(2) Ta zakon določa tudi upravičence in upravičenke (v 
nadaljnjem besedilu: upravičenec), merila za odmero in višino 
denarne odškodnine, načine in roke za izplačilo ter postopke 
in organe, pristojne za odločanje.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. podjetniška možnost je izguba dobička, ki bi ga upravi-

čenec ustvaril z opravljanjem gospodarske dejavnosti v običaj-
nih pogojih poslovanja;

2. izbrisana družba je delniška družba, družba z omejeno 
odgovornostjo ali druga kapitalska družba, ki je bila izbrisana 
iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 
2008 na podlagi določb ZFPPod;

3. škoda je znesek, ki ga je upravičenec plačal za obve-
znosti izbrisane družbe, vrednost njegovega premoženja, ki je 
bilo prodano v izvršilnem postopku zaradi plačila obveznosti 
izbrisane družbe, in izguba dohodkov zaradi izbrisa družbe. 
Izguba dohodkov pomeni škodo v višini izgubljene bruto plače 
v času nezaposlenosti upravičenca, pri čemer se odšteje njemu 
izplačano nadomestilo zaradi nezaposlenosti, vendar največ 
za dobo enega leta. Škoda je tudi znesek, katerega upniški 
upravičenec ni prejel plačanega kljub obstoju pravnomočne 
sodne odločbe, izdane na podlagi predpisa iz prvega odstavka 
1. člena tega zakona. Škoda po tem zakonu, ki je nastala kot 
posledica izterjave ali plačila dolga izbrisane družbe iz naslo-
va zakonskih zamudnih obresti, se v obrestnem delu prizna 
zgolj do višine glavnice. Od škode, ugotovljene po tej točki, je 
potrebno odšteti vse finančno in drugo premoženje, ki ga je 
upravičenec prejel iz naslova prenehanja izbrisane družbe. V 
ta namen je upravičenec dolžan podati pisno izjavo, s katero 
ob zavedanju kazenske in civilne odgovornosti izjavlja, koliko, 
če sploh kaj, je prejel iz naslova prenehanja izbrisane družbe;

4. odškodnino predstavljajo denarni znesek, vračilo pre-
mičnega in nepremičnega premoženja ali vrednostnih papirjev 
ter tudi razlika med ugotovljeno vrednostjo premoženja ob 
odvzemu in ocenjeno tržno vrednostjo ob izročitvi odškodnin-
skemu upravičencu; morebitni prirastek vrednosti se odšteje od 
odškodnine po tem zakonu;

5. upravičenec je fizična oseba, na katero so zaradi izbri-
sa v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 na podlagi 
določb ZFPPod prešle obveznosti izbrisane družbe in ki je te 
obveznosti deloma ali v celoti plačal;

6. upnik je fizična ali pravna oseba, ki razpolaga s pravno-
močnim izvršilnim naslovom proti ustanovitelju, družbeniku ali 
delničarju družbe iz 2. točke tega člena, ki svoje terjatve iz tega 
izvršilnega naslova ni prejel plačane ali ni drugače prenehala 
in obveznost iz tega naslova ni zastarala;

7. nadomestno premoženje je premoženje iste vrste in 
primerljive tržne vrednosti kot premoženje, ki ga ni možno vrniti 
v naravi, ker ni v lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti;

8. upravni organ je organ, določen v predpisih, ki urejajo 
upravni postopek, in je pristojen za vodenje postopkov in odlo-
čanje o pravicah po tem zakonu.

3. člen
(izvzeta škoda)

V postopku po tem zakonu ni možno uveljavljati nepremo-
ženjske škode za duševne bolečine, škode zaradi izgubljene 
podjetniške možnosti ali kakršne koli druge posredne škode, 
ki je nastala zaradi izbrisa iz prvega odstavka 1. člena tega 
zakona.
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4. člen
(uporaba splošnih pravil)

Splošni premoženjski oziroma odškodninski predpisi se 
glede zadev, ki jih ureja ta zakon, uporabljajo le, če niso v 
nasprotju s tem zakonom.

5. člen
(upravičenci)

(1) Upravičenec do odškodnine na podlagi tega zakona 
je oseba, ki je bila družbenik ali delničar v kapitalski družbi ali 
vsaka druga oseba, ki izkaže pravni interes, ter na katero so 
zaradi izbrisa družb v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 
2008 na podlagi določb ZFPPod prešle obveznosti izbrisane 
družbe in ki je te obveznosti deloma ali v celoti plačala, pri 
čemer mora ta oseba izkazati:

– da je v predpisanem roku izvedla v skladu z zakonom 
razpoložljive aktivnosti in izbrisa družbe ter prehoda obveznosti 
ni mogla ali morala preprečiti ali

– da na poslovanje družbe ni mogla vplivati in tega zaradi 
opravičljivih razlogov ni uveljavljala v predhodnih postopkih ali 
je bilo njeno uveljavljanje neuspešno iz drugih razlogov ter v 
teh postopkih ni imela pooblaščenega odvetnika.

(2) Upravičenec, ki mu je bil pred začetkom uporabe 
tega zakona v sodnem postopku tožbeni zahtevek za izplačilo 
denarne odškodnine za škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz 
sodnega registra, pravnomočno zavrnjen, zavržen ali je bil po-
stopek ustavljen, ima pravico do uveljavljanja povračila škode 
po tem zakonu.

6. člen
(pravno nasledstvo in dedovanje)

(1) Če je upravičenec iz prvega odstavka prejšnjega člena 
umrl ali je bil razglašen za mrtvega pred vložitvijo zahteve na 
podlagi tega zakona, lahko zahtevo na podlagi tega zakona 
vložijo njegovi dediči.

(2) Če upravičenec iz prvega odstavka prejšnjega člena 
med postopkom umre ali je razglašen za mrtvega, se postopek 
za povračilo škode na podlagi tega zakona nadaljuje z njegovi-
mi dediči po zakonu, ki ureja dedovanje.

7. člen
(postopek)

(1) Postopek za uveljavitev zahtevka na podlagi tega za-
kona se prične z vložitvijo predloga za poravnavo pri Državnem 
odvetništvu.

(2) Državno odvetništvo se mora do predloga upravičenca 
opredeliti najkasneje v roku treh mesecev. Do izteka roka iz 
prejšnjega stavka upravičenec ne sme s tožbo pred pristojnim 
sodiščem uveljavljati denarne odškodnine zaradi izbrisa.

(3) V postopkih na podlagi tega zakona ima Državno od-
vetništvo pravico do brezplačnega vpogleda v sodne in druge 
uradne spise ter dokumentacijo pravnih oseb v zvezi z izbrisom 
iz sodnega registra in glede izterjave oziroma plačila obvezno-
sti izbrisane družbe. Zavezanci in upravljavci so dolžni pristoj-
nemu upravnemu organu predložiti vse dokaze in dopustiti 
vpogled v listine in podatke, potrebne za odločitev o zahtevi.

8. člen
(zahteva za povračilo škode in pristojnost za odločanje)

(1) Postopek za določitev odškodnine se začne na zah-
tevo upravičenca iz prvega odstavka 5. člena tega zakona ali 
njegovega pravnega naslednika, skladno s 6. členom tega 
zakona.

(2) Zahteva za povračilo škode na podlagi tega zakona se 
lahko vloži pri katerikoli zunanji enoti državnega odvetništva, 
za vodenje postopka pa je pristojna zunanja enota državnega 
odvetništva, na območju katere je imela izbrisana družba sedež 
v času izbrisa iz sodnega registra.

(3) Zahteva za povračilo škode mora vsebovati:
– navedbo podatkov o upravičencu (osebno ime, davčno 

številko, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča 
upravičenca),

– opredelitev vrste ter obsega škode, ki jo je utrpel,
– podatke in listine, na podlagi katerih izkazuje nastanek 

škode,
– podatke in listine, s katerimi izkaže, da je upravičenec 

skladno s 5. členom tega zakona,
– podatke in listine o premoženju, ki ga je upravičenec 

prejel kot družbenik izbrisane družbe iz premoženja izbrisane 
družbe.

(4) Državno odvetništvo glede zahtevkov na podlagi tega 
zakona z upravičencem sklene sporazum o izplačilu odškodni-
ne, z upnikom iz 6. točke 2. člena tega zakona pa sporazum o 
prevzemu dolga. V sporazumu iz prejšnjega stavka se ugotovi 
datum izbrisa družbe, določi višina odškodnine ter način in rok 
plačila. V primeru, da se škoda povrne z vračilom premoženja, 
se opredeli tudi premoženje, ki se vrača, njegova vrednost ob 
odvzemu in ob vračilu ter rok vračila.

(5) Če na predlog za poravnavo ni dosežen sporazum 
ali če Državno odvetništvo in upravičenec ne dosežeta spora-
zuma v treh mesecih od vložitve predloga, lahko upravičenec 
vloži tožbo pri pristojnem sodišču. Postopek se vodi po pravilih 
zakona, ki ureja pravdni postopek.

(6) Če v treh mesecih ni dosežen sporazum o višini ško-
de, lahko Državno odvetništvo in upravičenec skleneta delno 
poravnavo glede nespornega dela, upravičenec pa lahko v treh 
mesecih po sklenitvi delne poravnave glede spornega dela 
vloži tožbo pri pristojnem sodišču.

9. člen
(rok za vložitev zahteve)

Zahteva za povračilo škode na podlagi tega zakona se 
vloži v treh letih od uveljavitve tega zakona.

10. člen
(način povračila škode)

Odškodnina za premoženjsko škodo zaradi posledic iz-
brisa se lahko plača v obliki denarne odškodnine, vračila pre-
mičnega in nepremičnega premoženja ali vrednostnih papirjev.

11. člen
(upoštevanje denarne odškodnine)

(1) Če ta zakon ne določa drugače, se pri določanju višine 
odškodnine za škodo, povzročeno zaradi prenosa obveznosti 
družbe iz 2. točke 2. člena tega zakona, ki upravičencu pripada 
na podlagi tega zakona, uporablja zakon, ki ureja obligacijska 
razmerja.

(2) Odškodnina se zmanjša za denarno odškodnino, ki 
je bila upravičencu predhodno pravnomočno določena za isto 
škodo v sodnem ali kateremkoli drugem postopku. Če je bila 
upravičencu v sodnem ali kateremkoli drugem postopku pred-
hodno pravnomočno določena višja denarna odškodnina, kot 
bi mu bila določena v postopku po tem zakonu, se zahteva 
zavrne.

12. člen
(izključitev iz dohodkov)

(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev, se izplačila po tem zakonu ne štejejo 
v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev.

(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja dohodnino, se 
od izplačil, izplačanih po tem zakonu, dohodnina ne plača.

(3) Od odškodnine, ki jo na podlagi prvega ali drugega 
odstavka 6. člena tega zakona prejme dedič upravičenca, se 
plača davek skladno z zakonom, ki ureja davek na dediščine.
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13. člen
(zagotavljanje sredstev za izplačilo denarnih odškodnin)

(1) Denarno odškodnino upravičencu izplača Državno od-
vetništvo na podlagi sklenjene poravnave ali na podlagi sodbe 
pristojnega sodišča.

(2) Sredstva za izplačilo denarne odškodnine po tem za-
konu se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

(3) Sredstva za izplačilo denarne odškodnine po tem 
zakonu, se zagotovijo v okviru finančnega načrta Državnega 
odvetništva.

14. člen
(denarna odškodnina)

(1) Denarna odškodnina se, glede na višino, upravičencu 
izplača v največ štirih obrokih, vendar ne prej kot 1. januarja 
2023.

(2) Denarna odškodnina, določena v višini do vključno 
25.000 eurov, se upravičencu izplača v enkratnem znesku v 
30 dneh po sklenitvi sporazuma.

(3) Denarna odškodnina, določena v višini nad 25.000 eu-
rov do vključno 100.000 eurov, se upravičencu izplača v dveh 
obrokih. Prvi obrok v višini 25.000 eurov se izplača v 30 dneh 
po sklenitvi sporazuma, preostali znesek pa v drugem obroku, 
ki zapade v plačilo 1. junija naslednje leto.

(4) Denarna odškodnina, določena v višini nad 
100.000 eurov, se upravičencu izplača v štirih obrokih, pri 
katerih prvi ne sme biti nižji od 50.000 eurov. Prvi obrok se 
izplača v 30 dneh po sklenitvi sporazuma, preostali znesek 
pa v treh enakih letnih obrokih, ki zapadejo v plačilo 1. junija v 
posameznem letu.

(5) Državno odvetništvo lahko v posebnih primerih zaradi 
socialnega stanja upravičenca na podlagi obrazloženega pre-
dloga upravičenca izplača denarno nadomestilo v obliki akon-
tacije oziroma v enkratnem znesku, ne glede na višino. Pri tem 
se kot pogoji za upravičenost upoštevajo merila, ki veljajo za 
dodelitev denarne socialne pomoči. Državno odvetništvo za ta 
namen po uradni dolžnosti pridobi potrebne osebne podatke, 
tudi podatke, ki štejejo za davčno tajnost, iz obstoječih zbirk 
podatkov, določenih v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev. Do navedenih zbirk podatkov dostopa brez-
plačno preko neposredne elektronske povezave ali posredno 
preko sistema za standardizirano izvajanje elektronskih poi-
zvedb. Podatke o upravičenosti do denarne socialne pomoči, 
ki vsebujejo podatek o obstoju pravice do denarne socialne 
pomoči in številko zadeve, v kateri je bila denarna socialna 
pomoč dodeljena, preveri v centralni zbirki podatkov o preje-
mnikih denarne socialne pomoči, ki se vodi po zakonu, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, na podlagi neposrednega 
in brezplačnega elektronskega dostopa.

15. člen
(obrestovanje)

Odškodninska terjatev za premoženjsko škodo na podlagi 
tega zakona se obrestuje po pet odstotni letni obrestni meri od 
dne vložitve tožbe po tem zakonu dalje.

16. člen
(vračilo premoženja)

(1) Povračilo škode z vračilom premoženja se izvede z iz-
ročitvijo nepremičnine v last in posest upravičenca, s prenosom 
lastninske pravice na upravičenca ali z vrnitvijo lastninskega 
deleža upravičencu, če je premoženje v času uveljavitve tega 
zakona v lasti Republike Slovenije.

(2) Povračilo škode z vračilom premoženja ni mogoče, če 
na njem v času uveljavitve tega zakona obstaja lastninska pra-
vica fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava. V teh primerih 
se lahko povračilo škode izvede z nadomestnim premoženjem.

(3) Vrnitev premoženja se šteje kot nadomestna odško-
dnina, pri čemer se vrednost vrnjenega premoženja upošteva 
po tržni vrednosti na dan uveljavitve tega zakona.

(4) Premičnine se vračajo le, če gre za predmete kulturne, 
zgodovinske ali umetniške vrednosti in so v času uveljavitve 
tega zakona v lasti in posesti Republike Slovenije.

17. člen
(višina odškodnine)

(1) Vsaka oblika povračila vrednosti škode, ki jo upraviče-
nec prejme po tem zakonu, je omejena na 60 odstotkov ugoto-
vljene višine škode, kot jo določa 3. točka 2. člena tega zakona.

(2) Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru, če 
je za poplačilo obveznosti, ki je zaradi izbrisa družbe iz sodne-
ga registra na podlagi zakona iz prvega odstavka 1. člena tega 
zakona prešla na njegove družbenike, bila prodana hiša ali 
stanovanje, v kateri je upravičenec prebival. V tem primeru je 
upravičen do povračila 100 odstotkov vrednosti nepremičnine, 
ki se določi v višini s prodajno pogodbo dogovorjene kupnine, 
oziroma če je nepremičnina bila prodana v izvršilnem ali dru-
gem sodnem postopku, tako da se upošteva v tem postopku 
ocenjena vrednost nepremičnine ali dosežena prodajna cena, 
če je bila višja od ocenjene vrednosti.

(3) Z uveljavitvijo tega zakona se šteje, da je Republika 
Slovenija prevzela dolg odgovornega družbenika do upnikov iz 
6. točke 2. člena tega zakona pod pogoji, ki jih za prevzem dol-
ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja, in da je upnik 
v prevzem dolga privolil ter da so prenehala vsa zavarovanja 
dolga. Upniki, razen Republike Slovenije, lahko na podlagi tega 
zakona plačilo še neplačanega dela svoje terjatve do družbeni-
kov izbrisane družbe, od prevzemnika uveljavljajo pod enakimi 
pogoji, kot če bi plačilo zahtevali od družbenika izbrisane druž-
be ali njegovih dedičev. Če je bilo dogovorjeno obročno plačilo 
tega dolga, ostane dogovor v veljavi pod pogoji iz prejšnjega 
stavka, razen če se upnik in prevzemnik dogovorita drugače. 
Upravičenec lahko skladno z 8. členom tega zakona zahteva 
sklenitev sporazuma z Državnim odvetništvom o ugotovitvi na-
stopa tega dejstva, v primeru, da se zoper upravičenca začne 
sodni postopek ali je ta v teku, pa upravičenec s tem seznani 
Državno odvetništvo.

18. člen
(položaj pravnih oseb, v katerih ima država  

upravljavske pravice)
(1) Do povračila škode na podlagi tega zakona niso upra-

vičeni Republika Slovenija in pravne osebe, v katerih ima 
Republika Slovenija kakršenkoli delež upravljavskih pravic.

(2) Republika Slovenija in pravne osebe, v katerih ima Re-
publika Slovenija kakršenkoli delež upravljavskih pravic, svoje 
terjatve do družbenikov izbrisanih družb odpišejo v skladu s 
predpisi, ki urejajo odpis neizterljivih terjatev.

(3) Šteje se, da je pri odpisanih terjatvah po drugem 
odstavku tega člena nastopilo zastaranje in da gre za davč-
no priznan odhodek, vendar le pod pogojem, da oškodovani 
družbenik ali družba ne uveljavljata odškodnino od Republike 
Slovenije na podlagi četrtega odstavka tega člena.

(4) Če je na podlagi določb prvega in drugega odstavka 
tega člena oškodovan družbenik pravne osebe, v kateri ima 
Republika Slovenija upravljavske pravice, lahko v roku enega 
leta od uveljavitve tega zakona od Republike Slovenije uvelja-
vlja odškodnino po pravilih korporacijskega prava, ki urejajo 
odgovornost družbenika za škodo, povzročeno družbi.

19. člen
(vodenje evidenc in obdelava podatkov)

(1) Državno odvetništvo zaradi odločanja v postopkih za 
določitev denarne odškodnine in zaradi zagotavljanja podatkov 
o izplačilih odškodnine na podlagi tega zakona vodi evidenco, v 
kateri obdeluje naslednje osebne in druge podatke:

1. priimek in ime, EMŠO, davčno številko, stalno ali za-
časno prebivališče vlagatelja zahteve, če je tujec, pa osebno 
ime, datum in kraj rojstva oziroma EMŠO, če mu je ta dode-
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ljen, naslov stalnega in začasnega prebivališča ter podatke o 
državljanstvu;

2. datum vložitve zahteve;
3. številko, datum izdaje in organ, ki je odločbo oziroma 

sklep izdal;
4. podatke o dokončnosti in pravnomočnosti odločitve iz 

prejšnje točke;
5. višino odškodnine ter obliko, v kateri se upravičencu 

povrne;
6. datum plačila oziroma izpolnitve;
7. druge podatke po tem zakonu.
(2) Podatki iz 1. točke prejšnjega odstavka se pridobijo s 

povezavo z zbirko podatkov, v kateri se ti podatki vodijo.
(3) Podatke iz prvega odstavka tega člena, ko je o po-

vračilu škode na podlagi tega zakona odločeno v sodnem po-
stopku, v evidenco vpiše upravna enota na predlog Državnega 
odvetništva.

(4) Državno odvetništvo podatke iz evidence iz prvega 
odstavka tega člena posreduje ministrstvu, pristojnemu za 
gospodarstvo.

(5) Podatki in evidence se hranijo deset let od pravnomoč-
nosti odločbe oziroma od izplačila denarne odškodnine, nato 
se arhivirajo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivska gradiva in 
arhive.

(6) Za druga vprašanja, ki se nanašajo na varstvo, upora-
bo in posredovanje osebnih podatkov, se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

KONČNA DOLOČBA

20. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 730-01/21-1/28
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EPA 1939-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3697. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Kazenskega zakonika (KZ-1I)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazen-
skega zakonika (KZ-1I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 18. novembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-275
Ljubljana, dne 26. novembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1I)

1. člen
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno 

prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20 
in 95/21) se za besedilom 61. člena, ki postane prvi odstavek, 
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Če se je v roku za izpolnitev obveznosti iz tretjega 
odstavka 57. člena tega zakonika, ki je bil obsojencu določen 
v sodbi, nad njim začel osebni stečaj, se tek roka za izpolnitev 
te obveznosti za čas trajanja osebnega stečaja prekine, rok, v 
katerem lahko sodišče sprejme odločitve iz prejšnjega odstav-
ka, pa se ne glede na prejšnji odstavek za čas takšne prekinitve 
podaljša tudi čez mejo določene preizkusne dobe.«.

2. člen
V 62. členu se v drugem odstavku za besedo »dobe« 

doda besedilo »oziroma po poteku roka iz drugega odstavka 
prejšnjega člena«.

3. člen
V 65. členu se v tretjem odstavku v točki 8) pika nadome-

sti s podpičjem in se doda nova točka 9), ki se glasi:
»9) vključitev v eno ali več socialnovarstvenih storitev 

centra za socialno delo.«.

4. člen
V 66. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Svetovalec obsojencu v skladu z zakonom, ki ureja 

probacijo, nudi pomoč in varstvo ter nadzira izpolnjevanje na-
vodil, ki jih je sodišče izreklo obsojencu.«.

5. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Posledice neizpolnjevanja navodil

67. člen
(1) Če obsojenec med preizkusno dobo ne izpolnjuje 

navodil, se izmika stikom s svetovalcem ali kako drugače krši 
osebni načrt, pripravljen v skladu z zakonom, ki ureja proba-
cijo, ga sme sodišče posvariti, spremeniti navodila, podaljšati 
varstveno nadzorstvo tudi čez mejo določene preizkusne dobe 
za čas neizpolnjevanja navodil, izmikanja stikom ali drugačne 
kršitve osebnega načrta ali preklicati pogojno obsodbo in izreči 
kazen, ki je bila določena v pogojni obsodbi.

(2) Če obsojenec tudi v času podaljšanega varstvenega 
nadzorstva iz prejšnjega odstavka ne izpolnjuje navodil, se 
izmika stikom s svetovalcem ali kako drugače krši osebni načrt, 
pripravljen v skladu z zakonom, ki ureja probacijo, sme sodišče 
preklicati pogojno obsodbo in izreči kazen, ki je bila določena 
v pogojni obsodbi.«.

6. člen
V 82. členu se v četrtem odstavku v točki 2) za bese-

do »doba« doda besedilo »oziroma rok iz drugega odstavka 
61. člena oziroma 67. člena tega zakonika«.

7. člen
84. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Dajanje podatkov iz kazenske evidence

84. člen
(1) Podatki o izrečenih sodbah se vodijo v kazenskih 

evidencah. Z zakonom se določita obseg podatkov in dajanje 
podatkov iz kazenskih evidenc pred izbrisom.

(2) Na zahtevo vrtcev, varuhov predšolskih otrok, šol, 
drugih zavodov, ustanov ali društev, ki so jim otroci ali mlado-
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letniki zaupani v učenje, vzgojo, varstvo ali oskrbo, se zaradi 
preverjanja izpolnjevanja pogojev za njihovega delavca ali 
drugo osebo, ki za njih opravlja ali bo opravljala delo, dajo 
podatki iz kazenskih evidenc tudi za izbrisane obsodbe za 
kazniva dejanja po 170. členu, po 171. členu, po 172. členu, 
po 173. členu, po 173.a členu, po drugem odstavku 174. člena, 
izvršena proti mladoletni osebi, po drugem odstavku 175. člena 
in po 176. členu tega zakonika ter za izbrisane obsodbe za pri-
merljiva kazniva dejanja, ki jih državljanom Republike Slovenije 
izrečejo tuja sodišča.

(3) Z zakonom se določi, da se obsodbe za kazniva 
dejanja iz prejšnjega odstavka vpišejo v evidenco izbrisanih 
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in se 
predpišejo pogoji, omejitve in postopek za dajanje podatkov o 
takih obsodbah; v primerih, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku, 
se obsodba kljub ohranitvi v tej evidenci šteje za izbrisano (prvi 
odstavek tega člena).«.

8. člen
V 86. členu se v osmem odstavku besedilo »največ dveh 

let« nadomesti z besedilom »največ treh let«.

9. člen
V 91. členu se v naslovu za besedo »pregona« doda 

besedilo »in roka za novo sojenje«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je pravnomočna sodba v postopku z izrednim 

pravnim sredstvom ali z ustavno pritožbo razveljavljena, je rok 
za novo sojenje pet let od razveljavitve pravnomočne sodbe.«.

V tretjem odstavku se besedilo »ne teče« nadomesti z 
besedilom »in rok za novo sojenje ne tečeta«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zastaranje in rok za novo sojenje se pretrgata, če 

storilec v času, ko teče zastaralni rok ali rok za novo sojenje, 
stori enako hudo ali hujše kaznivo dejanje, po pretrganju pa 
začne zastaranje ali rok za novo sojenje znova teči.«.

10. člen
V 99. členu se v prvem odstavku v točki 2) besedilo 

»državni pravobranilec« nadomesti z besedilom »višji državni 
odvetnik«.

V šestem odstavku se za besedo »daljavo« doda besedilo 
»ter virtualna valuta«.

Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, 
ki se glasi:

»(13) Za blagovno promptno pogodbo po tem zakoniku se 
šteje pogodba za dobavo blaga, razen energetskih proizvodov 
na debelo, s katerim se trguje na promptnem trgu in ki se do-
stavi takoj ob poravnavi posla, in pogodba za dobavo blaga, ki 
ni finančni instrument, vključno s fizično poravnano terminsko 
pogodbo.«.

11. člen
V 101. členu se deveta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– prisilno izginotje oseb, ki pomeni prijetje, pridržanje, 

ugrabitev ali vsako drugo obliko odvzema prostosti osebi po na-
logu države ali politične organizacije ali z njenim pooblastilom, 
podporo ali soglasjem, ki potem takega odvzema prostosti ne 
prizna ali noče dati podatkov o usodi teh oseb ali o tem, kje so, 
in s tem odvzame tem osebam pravno varstvo;«.

12. člen
V 104. členu se v prvem odstavku za besedo »člena« 

doda besedilo »ali tretjega odstavka 134. člena«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za dejanja iz prvega in drugega odstavka tega člena 

se vojaški poveljnik ali oseba, ki dejansko nastopa kot vojaški 
poveljnik, ali oseba, ki v civilni organizaciji ali podjetju dejansko 
izvaja vodstveno oblast in nadzorstvo, ki bi moral ali mogel ve-
deti, da so njegove enote ali drugi podrejeni storili ali bi v danih 
okoliščinah lahko storili kazniva dejanja iz 100. do 103. člena ali 

tretjega odstavka 134. člena tega zakonika, kaznuje z zaporom 
od šestih mesecev do petih let.«.

13. člen
V 109. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor zagotovi ali zbere denar ali premoženje z name-

nom ali za katerega ve, da bo deloma ali v celoti uporabljeno za 
storitev dejanja iz 108., 108.a, 110., 111., 307., 329., 330., 352., 
353., 354., 355., 371. in 373. člena tega zakonika, se kaznuje 
z zaporom od enega do desetih let.«.

14. člen
V 111. členu se v prvem odstavku besedilo »kaznivih de-

janj iz 108. člena« nadomesti z besedilom »kaznivega dejanja 
iz 108. člena«.

Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Enako se kaznuje, kdor usposablja druge za izdelavo 

in uporabo razstreliva, strelnega ali drugega orožja, škodljivih 
ali nevarnih snovi ali za druge posebne metode in tehnike z 
namenom storitve ali sodelovanja pri storitvi kaznivega dejanja 
iz 108. člena tega zakonika.

(3) Enako se kaznuje, kdor se z aktivnim sodelovanjem 
usposablja za izdelavo in uporabo razstreliva, strelnega ali 
drugega orožja, škodljivih ali nevarnih snovi ali za druge po-
sebne metode in tehnike z namenom storitve ali sodelovanja 
pri storitvi kaznivega dejanja iz 108. člena tega zakonika.«.

15. člen
V 132. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka zoper ura-

dno osebo z namenom ustrahovanja, tako da uradna oseba v 
mejah svojih uradnih pravic opravi uradno dejanje, ki ga ne bi 
smela opraviti, ali ne opravi dejanja, ki bi ga morala ali smela 
opraviti, se kaznuje z zaporom do dveh let.«.

Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena 
se začne na predlog, za dejanje iz prejšnjega odstavka pa po 
uradni dolžnosti.«.

16. člen
V 134. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »Ugra-

bitev in prisilno izginotje«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»(3) Kdor koga prime, pridrži, ugrabi ali mu na drug način 

odvzame prostost po nalogu države ali politične organizacije ali 
z njenim pooblastilom, podporo ali soglasjem, ki potem takega 
odvzema prostosti ne prizna ali noče dati podatkov o usodi 
take osebe ali o tem, kje je, in s tem odvzame tej osebi pravno 
varstvo, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

17. člen
V 135. členu se v tretjem odstavku pika na koncu besedila 

nadomesti z vejico in doda besedilo »razen, če je dejanje stor-
jeno zoper koga od najvišjih predstavnikov države, poslanca, 
člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali 
vrhovnega sodišča ali zoper njegovega bližnjega.«.

18. člen
V 143. členu se v četrtem odstavku besedilo »prevzame 

identiteto« nadomesti z besedilom »s prevzemom identitete«.

19. člen
V 176. členu se v tretjem odstavku beseda »proizvede« 

nadomesti z besedo »izdela«, besedilo »ali pridobi dostop« 
pa se nadomesti z besedilom », pridobi dostop ali namerno 
dostopa«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:
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»(5) Dejanje iz tretjega odstavka tega člena v delu, ki 
pomeni pridobivanje, izdelavo, posedovanje ali pridobivanje 
dostopa s pomočjo informacijskih ali komunikacijskih tehno-
logij do pornografskega ali drugačnega seksualnega gradiva, 
ni protipravno, če je bilo storjeno med mladoletnimi osebami 
primerljive starosti, ki so se z dejanjem strinjale, ustreza stopnji 
njihove duševne in telesne zrelosti ter prikazuje take osebe.«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

20. člen
V 181. členu se prvi, drugi, tretji in četrti odstavek spre-

menijo tako, da se glasijo:
»(1) Kdor v nasprotju s predpisi s področja pridobivanja in 

presaditve delov človeškega telesa zaradi zdravljenja živemu 
ali mrtvemu odvzame del človeškega telesa zaradi presaditve 
ali drugih namenov, ali kdor komu v nasprotju s temi predpisi 
presadi del človeškega telesa, ali kdor del človeškega telesa, 
za katerega ve, da je bil odvzet v nasprotju s predpisi s podro-
čja pridobivanja in presaditve delov človeškega telesa zaradi 
zdravljenja, presadi ali uporabi za drug namen, se kaznuje z 
zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor 
protipravno odvzame spolne celice, kri ali komponente krvi, 
nedovoljeno ravna z njimi ali krši anonimnost dajalca.

(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena oseba z zlorabo svojega položaja, ali če je dejanje stor-
jeno v hudodelski združbi za izvedbo takih dejanj, se storilec 
kaznuje z zaporom od enega do petih let.

(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstav-
ka tega člena za posledico posebno hudo telesno poškodbo 
ali temu ustrezno okvaro zdravja ene ali več oseb, ali če je bilo 
dejanje storjeno zoper mladoletno ali drugo ranljivo osebo, se 
storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega, tretjega ali četr-
tega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, 
se storilec kaznuje z zaporom od enega do petnajstih let.«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, 

se črta.

21. člen
Za 181. členom se doda nov 181.a člen, ki se glasi:

»Trgovina z deli človeškega telesa, spolnimi celicami,  
krvjo in komponentami krvi

181.a člen
(1) Kdor zato, da bi pridobil plačilo ali drugo premoženjsko 

korist sebi ali komu drugemu, oglašuje razpoložljivost ali po-
trebo po delih človeškega telesa ali koga nagovarja ali novači, 
da bi bil darovalec ali prejemnik delov človeškega telesa, ali 
drugače posreduje pri dajanju delov telesa žive ali umrle osebe 
za presaditev, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor 
zato, da bi pridobil plačilo ali drugo premoženjsko korist sebi ali 
komu drugemu, oglašuje razpoložljivost ali potrebo po spolnih 
celicah, krvi ali komponentah krvi ali koga nagovarja ali novači, 
da bi bil darovalec ali prejemnik spolnih celic, krvi ali kompo-
nent krvi, ali drugače posreduje pri dajanju spolnih celic, krvi 
ali komponent krvi.

(3) Enako kot v prvem odstavku tega člena se kaznuje, 
kdor odvzame ali pridobi odvzeti del človeškega telesa, spolne 
celice, kri ali komponente krvi, za katere darovalec prejme pla-
čilo ali drugo premoženjsko korist, kdor nezakonito razpolaga z 
odvzetim delom človeškega telesa, spolnimi celicami, krvjo ali 
komponentami krvi ali kdor uporabi človeško telo, njegove dele, 
spolne celice, kri ali komponente krvi z namenom pridobivanja 
premoženjske koristi sebi ali komu drugemu.

(4) S kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje, 
kdor pripravlja, ohranja, hrani, prevaža, prenaša, sprejema, 

uvaža ali izvaža dele človeškega telesa, spolne celice, kri 
ali komponente krvi, ki so bili odvzeti v nasprotju s predpisi s 
področja pridobivanja in presaditve delov človeškega telesa, 
spolnih celic, krvi ali komponent krvi zaradi zdravljenja.

(5) Če stori dejanje iz prvega, drugega, tretjega ali četrte-
ga odstavka tega člena oseba z zlorabo svojega položaja, ali če 
je dejanje storjeno v hudodelski združbi za izvedbo takih dejanj, 
se storilec kaznuje z zaporom od enega do petih let.

(6) Če ima dejanje iz prvega, drugega, tretjega ali petega 
odstavka tega člena za posledico posebno hudo telesno po-
škodbo ali temu ustrezno okvaro zdravja ene ali več oseb, ali 
če je bilo dejanje storjeno zoper mladoletno ali drugo ranljivo 
osebo, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(7) Če ima dejanje iz prvega, drugega, tretjega ali petega 
odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se 
storilec kaznuje z zaporom od enega do petnajstih let.«.

22. člen
V 183. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(1) Kdor proizvaja, pripravlja, izdeluje, prodaja ali ponuja 

naprodaj ali zaradi prodaje ali dajanja v promet kupuje ali hrani, 
ali posreduje pri prodaji ali nakupu, uvaža ali izvaža, vnaša ali 
iznaša ali kako drugače daje v promet zdravila, zdravilne učin-
kovine, pomožne snovi, medicinske pripomočke ali njihove dele 
ali dodatke ali druga sredstva za zdravljenje, ki so škodljiva za 
zdravje, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor pridobiva, pripravlja, izdeluje, 
predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje ali 
dajanja v promet kupuje ali hrani, ali posreduje pri prodaji ali 
nakupu, uvaža ali izvaža, vnaša ali iznaša ali kako drugače 
daje v promet okuženo kri ali drugo tkivo ali iz tega izdelano 
snov za zdravljenje.«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega od-

stavka tega člena za posledico hudo ali posebno hudo telesno 
poškodbo ali temu ustrezno okvaro zdravja ene ali več oseb, ali 
če dejanje stori oseba, ki je zlorabila dano zaupanje, se storilec 
kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena 
z zaporom od enega do desetih let, za dejanje iz prejšnjega 
odstavka pa z zaporom do petih let.«.

V petem odstavku se besedilo »od enega do petnajstih 
let« nadomesti z besedilom »od dveh do petnajstih let«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Škodljiva zdravila, zdravilne učinkovine, pomožne 
snovi, medicinski pripomočki, njihovi deli, dodatki ali druga 
sredstva za zdravljenje, okužena kri, drugo tkivo ali iz tega 
izdelana snov za zdravljenje se vzamejo.«.

23. člen
Za 183. členom se doda nov 183.a člen, ki se glasi:

»Proizvodnja in promet ponarejenih sredstev za zdravljenje, 
zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, ali medicinskih 
pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti

183.a člen
(1) Kdor proizvaja, pripravlja, izdeluje, prodaja ali ponuja 

naprodaj ali zaradi prodaje ali dajanja v promet kupuje ali hrani, 
ali posreduje pri prodaji ali nakupu, uvaža ali izvaža, vnaša ali 
iznaša ali kako drugače daje v promet zdravila, zdravilne učin-
kovine, pomožne snovi, medicinske pripomočke ali njihove dele 
ali dodatke ali druga sredstva za zdravljenje, ki so ponarejena, 
in ni podano hujše kaznivo dejanje po tem zakoniku, se kaznuje 
z zaporom do petih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka z zdravili, ki nimajo dovoljenja za promet, ali z medi-
cinskimi pripomočki, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti.

(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena oseba, ki je zlorabila dano zaupanje, se kaznuje z zapo-
rom od enega do petih let.
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(4) Zdravila, zdravilne učinkovine, pomožne snovi, me-
dicinski pripomočki, njihovi deli, dodatki ali druga sredstva 
za zdravljenje iz prvega in drugega odstavka tega člena se 
vzamejo.«.

24. člen
V 186. členu se v naslovu besedilo »snovmi v športu in« 

nadomesti z besedilom »snovmi in postopki v športu ter«.
V prvem odstavku se za besedo »drog,« doda besedilo 

»ali sredstva ali sestavine, ki se uporabljajo za postopke, ki so 
razvrščeni kot nedovoljeni v športu, ali postopke, ki so razvr-
ščeni kot nedovoljeni v športu,«.

V drugem odstavku se za besedo »drog« dodata vejica 
in besedilo »ali kdor prodaja, ponuja ali izvaja nedovoljene 
postopke v športu«.

V četrtem odstavku se za besedo »športu« doda besedilo 
»ali za uporabo nedovoljenih postopkov v športu«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Prepovedane droge, nedovoljene snovi v športu, 

sredstva ali sestavine, ki omogočajo uporabo nedovoljenih po-
stopkov v športu, in sredstva za njihovo izdelovanje se vzame-
jo. Prevozna sredstva, uporabljena za prevoz in hrambo drog, 
nedovoljenih snovi v športu ali sredstev, ki omogočajo uporabo 
nedovoljenih postopkov v športu, se odvzamejo, če imajo za 
prevoz in hrambo drog ali nedovoljenih snovi in postopkov v 
športu posebej prirejene prostore ali če je njihov lastnik vedel 
ali bi bil mogel vedeti, da bodo uporabljena za tak namen.«.

25. člen
V 187. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »Omo-

gočanje uživanja ali uporabe prepovedanih drog ali nedovolje-
nih snovi ali postopkov v športu«.

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor napelje drugega k uživanju prepovedanih drog 

ali nedovoljenih snovi v športu ali k uporabi nedovoljenih po-
stopkov v športu ali mu jih da, da jih uživa ali uporabi on ali kdo 
drug, ali kdor da na razpolago prostore za uživanje ali uporabo 
prepovedanih drog, nedovoljenih snovi ali postopkov v športu 
ali kako drugače omogoči drugemu, da uživa ali uporabi pre-
povedane droge, nedovoljene snovi ali postopke v športu, se 
kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.«.

V tretjem odstavku se za besedo »uživanje« doda bese-
dilo »ter sredstva in sestavine, ki omogočajo uporabo nedovo-
ljenih postopkov v športu,«.

26. člen
V 212. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »Orga-

niziranje denarnih verig, nedovoljeno prirejanje iger na srečo in 
nedovoljeno prirejanje rezultatov športnih tekmovanj«.

V drugem odstavku se za besedo »pridobil« doda beseda 
»večjo«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Enako kot v prvem odstavku tega člena se kaznuje 
oseba, ki se zato, da bi sebi ali komu drugemu pridobila pre-
moženjsko ali kakšno drugo korist, dogovori za nedovoljeno 
spremembo rezultata ali poteka uradnega športnega tekmova-
nja ali za tako spremembo kaj stori ali opusti.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odsta-
vek, se besedilo »prejšnjih odstavkov« nadomesti z besedilom 
»prvega ali tretjega odstavka tega člena«.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odsta-
vek, se besedilo »prvega ali drugega« nadomesti z besedilom 
»prvega, drugega ali tretjega«.

27. člen
V 218. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »Nedo-

voljena posest in promet s stvarmi, ki so posebnega kulturnega 
pomena ali naravne vrednote«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Enako se kaznuje, kdor daje na trg ali drugače ponu-
ja naprodaj stvari iz prejšnjega odstavka, za katere ve, da so 
bile pridobljene protipravno, ali kdor protipravno poseduje stvar, 
ki je posebnega kulturnega pomena ali naravna vrednota.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom 
»prvega ali drugega odstavka tega člena«.

28. člen
V 219. členu se v naslovu za besedo »Poškodovanje« 

dodata vejica in beseda »odstranitev«.
V prvem odstavku se za besedo »poškoduje« dodata 

vejica in beseda »odstrani«.

29. člen
V 221. členu se v prvem odstavku besedilo »enega leta« 

nadomesti z besedilom »dveh let«.
V drugem odstavku se besedilo »ovira prenos podatkov 

ali delovanje« nadomesti z besedilom »ovira prenos ali dostop 
do podatkov ali ovira delovanje«, beseda »za« se nadomesti z 
besedo »z«, beseda »dveh« pa se nadomesti z besedo »treh«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je bilo z dejanjem iz prejšnjega odstavka z upo-

rabo pripomočkov iz tretjega odstavka 306. člena tega zako-
nika ovirano delovanje ali so bili drugače prizadeti trije ali več 
informacijskih sistemov, se storilec kaznuje z zaporom od treh 
mesecev do štirih let.«.

V četrtem odstavku se za besedo »škoda« doda bese-
dilo »ali je bilo dejanje storjeno v hudodelski združbi ali nad 
informacijskim sistemom upravljavca kritične infrastrukture ali 
nad informacijskim sistemom zavezanca po zakonu, ki ureja 
informacijsko varnost«.

30. člen
226. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Oškodovanje upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem

226. člen
(1) Kdor ve, da je sam ali kdo drug kot dolžnik insolventen, 

pa onemogoči ali zmanjša možnost poravnave obveznosti do 
upnikov, tako da:

1) premoženje ali njegov del prikrije, poškoduje, odstrani, 
navidezno, brezplačno ali za nerazumno nizko ceno odsvoji 
ali uniči;

2) sklene lažno pogodbo o dolgu ali prizna neresnično 
terjatev;

3) prikrije, uniči, spremeni ali tako vodi poslovne knjige, 
listine ali poročila, da iz njih ni mogoče pravočasno ali pravilno 
ugotoviti dejanskega premoženjskega stanja, plačilne sposob-
nosti ali kapitalske ustreznosti dolžnika, oziroma poslovnih 
knjig, listin ali poročil sploh ne vodi;

4) na drug goljufiv način navidezno ali dejansko poslabša 
svoje premoženjsko stanje ali premoženjsko stanje drugega 
dolžnika,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Kdor ve, da je sam ali kdo drug kot dolžnik insolventen, 
pa navidezno ali dejansko poslabša svoje premoženjsko stanje 
ali premoženjsko stanje drugega dolžnika, tako da:

1) nesmotrno troši sredstva, se nesorazmerno zadolžuje, 
opušča pravočasno zavarovanje in uveljavljanje terjatev ali 
sklepa špekulativne ali škodljive posle;

2) brez potrebe prenaša na druge osebe, obremenjuje ali 
drugače zmanjšuje vrednost svojega premoženja ali premože-
nja oziroma podjetja, ki ga upravlja;

3) ne izvršuje zakonskih obveznosti pri nastanku insol-
ventnosti ali krši temeljna pravila v postopkih insolventnosti;

4) kako drugače očitno krši svoje dolžnosti pri vodenju 
gospodarske dejavnosti ali finančnem poslovanju,
se kaznuje z zaporom do petih let.
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(3) Če je zaradi dejanj iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z 
zaporom od enega do osmih let.«.

31. člen
227. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Dajanje prednosti upnikom

227. člen
(1) Kdor ve, da je sam ali kdo drug kot dolžnik insolventen, 

pa izplača dolg ali kako drugače namenoma spravi kakšnega 
upnika v ugodnejši položaj in tako povzroči premoženjsko ško-
do drugim upnikom, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzroče-
na velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom 
od enega do osmih let.«.

32. člen
V 229. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor se izogne odhodkom s tem, da uporabi ali pre-

dloži lažne, nepravilne ali nepopolne izjave ali dokumente ali ne 
razkrije podatkov in tako povzroči škodo splošnemu proračunu 
Evropske unije, proračunu, ki ga upravlja Evropska unija, ali 
proračunu, ki se upravlja v imenu Evropske unije, se kaznuje z 
zaporom od treh mesecev do petih let.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Enako se kaznuje, kdor poneveri, neupravičeno za-
držuje ali neustrezno uporabi sredstva splošnega proračuna 
Evropske unije, proračuna, ki ga upravlja Evropska unija, ali 
proračuna, ki se upravlja v imenu Evropske unije.«.

Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(3) Enako se kaznuje, kdor pridobi sredstva iz proraču-
nov iz prvega in drugega odstavka tega člena s tem, da uporabi 
ali predloži lažne, nepravilne ali nepopolne izjave ali dokumen-
te ali ne razkrije podatkov.«.

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

33. člen
V 237. členu se v prvem odstavku besedilo »ovira prenos 

podatkov ali delovanje« nadomesti z besedilom »ovira prenos 
ali dostop do podatkov ali ovira delovanje«.

V drugem odstavku se za besedo »škodo« dodata vejica 
in besedilo »ali če je bilo storjeno v hudodelski združbi ali nad 
informacijskim sistemom upravljavca kritične infrastrukture ali 
nad informacijskim sistemom zavezanca po zakonu, ki ureja 
informacijsko varnost«, besedilo »do petih let« pa se nadomesti 
z besedilom »od treh mesecev do petih let«.

34. člen
V 238. členu se v prvem odstavku za besedilom »orga-

niziran trg« doda besedilo »ali drugo mesto trgovanja«, za 
besedilom »tega vrednostnega papirja ali drugega finančnega 
instrumenta« pa se doda besedilo »ali za preklic ali spremem-
bo naročila za trgovanje, če je bilo naročilo oddano, preden je 
oseba imela notranje informacije«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Enako kot v prvem odstavku tega člena se kaznuje 
oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena z vredno-
stnimi papirji ali drugimi finančnimi instrumenti na prostem trgu, 
če je njihova cena ali vrednost odvisna od cene ali vrednosti 
finančnih instrumentov na trgih iz prvega odstavka tega člena 
ali vpliva nanjo.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

35. člen
V 239. členu se v prvem odstavku:

– točka 1) spremeni tako, da se glasi:
»1) sklene posel, izda naročilo za trgovanje ali drugače 

ravna tako, da udeležencem trga da napačno ali zavajajočo 
predstavo glede ponudbe, povpraševanja ali cene finančnega 
instrumenta ali povezane blagovne promptne pogodbe, ali s 
tem ena ali več povezanih oseb zagotovi ceno enega ali več 
finančnih instrumentov ali povezanih blagovnih promptnih po-
godb na nenormalni ali umetni ravni;«;

– vejica na koncu točke 3) pa se nadomesti s podpičjem 
in se doda nova točka 4), ki se glasi:

»4) posreduje lažne ali zavajajoče informacije ali zago-
tavlja lažne ali zavajajoče vhodne podatke ali drugače ravna 
tako, da se manipulira izračun referenčne vrednosti,«.

36. člen
V 243. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Enako se kaznuje kdor uvozi, izvozi, prevaža, prejme 

ali si drugače preskrbi ponarejen denar, da bi ga spravil v obtok 
kot pravega.«.

37. člen
V 246. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in 

tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Kdor uporabi ček, kreditno ali plačilno kartico ali 

drugo negotovinsko plačilno sredstvo v izvorni obliki, ki ga ni 
upravičen uporabljati in je bilo pridobljeno na nezakonit način, 
ter s tem sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženj-
sko korist, se kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Kdor z namenom nezakonite uporabe poseduje, kupi 
ali drugače pridobi zase ali za drugega, prenese, uvozi, izvozi, 
proda ali drugače razširi na nezakonit način pridobljeno nego-
tovinsko plačilno sredstvo, se kaznuje z zaporom do enega 
leta.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odsta-
vek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom 
»prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, 
se besedilo »prvega odstavka« nadomesti z besedilom »prve-
ga, drugega ali tretjega odstavka«, za besedo »korist« pa se 
doda besedilo »ali če je bilo storjeno v hudodelski združbi«.

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.

38. člen
V 247. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(1) Kdor namesti na bančni avtomat ali aparat za vplačila 

s kartico napravo za preslikavanje podatkov plačilnih, kreditnih 
ali drugih kartic ali drugega negotovinskega plačilnega sredstva 
ali njihove podatke pridobi na celotnem medmrežju ali na drug 
način ali negotovinsko plačilno sredstvo ponaredi, se kaznuje 
z zaporom do petih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor uporabi ponarejeno plačilno, 
kreditno ali drugo kartico ali drugo negotovinsko plačilno sred-
stvo ali njihove podatke in si pridobi premoženjsko korist.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Kdor z namenom nezakonite uporabe poseduje, kupi 
ali drugače pridobi zase ali za drugega, prenese, uvozi, izvozi, 
proda ali drugače razširi ponarejeno negotovinsko plačilno 
sredstvo ali njegove podatke, se kaznuje z zaporom do enega 
leta.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odsta-
vek, se besedilo »prvega ali drugega« nadomesti z besedilom 
»prvega, drugega ali tretjega«, za besedo »korist« pa se doda 
besedilo »ali če je bilo storjeno v hudodelski združbi«.

39. člen
V 306. členu se v drugem odstavku besedilo »enega leta« 

nadomesti z besedilom »dveh let«.
V tretjem odstavku se za besedo »vdor« doda vejica, 

besedilo »ali neupravičen vstop v informacijski sistem« pa 
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se nadomesti z besedilom »neupravičen vstop ali poseg v 
informacijski sistem ali v njegov del ali za neupravičen poseg v 
podatke v informacijskem sistemu ali za njihovo prestrezanje«.

40. člen
V 308. členu se v tretjem odstavku besedilo »za plačilo« 

nadomesti z besedilom »z namenom pridobitve premoženjske 
koristi zase ali za koga drugega«, za besedo »države« pa se 
dodata vejica in besedilo »jih po njem prevaža«.

V šestem odstavku se besedilo »povzroči nevarnost za ži-
vljenje ali zdravje ljudi« nadomesti z besedilom »koga izpostavi 
nevarnosti za življenje ali zdravje«.

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki 
se glasi:

»(8) Prevozno sredstvo, uporabljeno za prevoz ene ali več 
oseb, ki prepovedano prehajajo mejo ali ozemlje države, se 
odvzame, če je storilčeva last. Če prevozno sredstvo ni storil-
čeva last, se poleg primerov iz drugega odstavka 73. člena tega 
zakonika to odvzame tudi, če je posebej prirejeno, predelano 
ali prilagojeno za prevoz takih oseb, ali če je lastnik ali izročitelj 
prevoznega sredstva vedel ali bi bil mogel vedeti, da bo vozilo 
uporabljeno za tak namen.«.

41. člen
V 344. členu se v naslovu besedilo »zaščitenimi živalmi 

in rastlinami« nadomesti z besedilom »zavarovanimi prostoži-
večimi živalskimi in rastlinskimi vrstami«.

V prvem odstavku se za besedo »uvaža« doda vejica in 
besedilo »iznaša, vnaša«, besedilo »zaščitenimi divjimi žival-
skimi ali rastlinskimi vrstami, zaščitenimi živalmi ali rastlinami« 
pa se nadomesti z besedilom »zavarovanimi prostoživečimi 
živalskimi in rastlinskimi vrstami«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

42. člen
Do ustrezne spremembe osmega odstavka 250.a čle-

na Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, 
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11, 
96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15, 11/18 in 200/20 – ZOOMTVI) 
se na zahtevo vrtcev, šol, drugih zavodov, ustanov ali društev, 
ki so jim otroci ali mladoletniki zaupani v učenje, vzgojo, var-
stvo ali oskrbo, zaradi preverjanja izpolnjevanja pogojev za 
njihovega delavca ali drugo osebo, ki za njih opravlja ali bo 
opravljala delo, dajo podatki iz kazenskih evidenc tudi za izbri-
sane obsodbe za kazniva dejanja po 170. členu, po 171. členu, 
po 172. členu, po 173. členu, po 173.a členu, po drugem od-
stavku 174. člena, izvršena proti mladoletni osebi, po drugem 
odstavku 175. člena in po 176. členu zakonika ter za izbrisane 
obsodbe za primerljiva kazniva dejanja, ki jih državljanom Re-
publike Slovenije izrečejo tuja sodišča, neposredno na podlagi 
določb spremenjenega drugega odstavka 84. člena zakonika.

43. člen
Določba dopolnjenega tretjega odstavka 135. člena za-

konika se uporablja za kazniva dejanja, storjena po začetku 
veljavnosti tega zakona.

44. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 

1. točka prvega odstavka in tretji odstavek 46. člena Zakona 
o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi 
zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se 1. točka prvega 
odstavka in tretji odstavek 46. člena Zakona o pridobitvi in pre-
saditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list 
RS, št. 56/15) uporabljata za dejanja, storjena pred uveljavitvijo 
tega zakona, že začeti postopki o prekrških, ki do dneva uvelja-
vitve tega zakona niso pravnomočno končani, pa se dokončajo 
po dosedanjih predpisih.

45. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 713-01/21-20/32
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EPA 2112-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3698. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona 
o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi 

Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C)

Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o 
lekarniški dejavnosti (ZLD-1C), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 18. novembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-245
Ljubljana, dne 26. novembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA  
O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI (ZLD-1C)

1. člen
V Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 

77/17 in 73/19) se v 26. členu za drugim odstavkom dodajo nov 
tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

»(3) Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega 
člena lahko javni lekarniški zavod ustanovi organizacijo, katere 
temeljna dejavnost je dobava zdravil, če ta pravna oseba izpol-
njuje naslednje pogoje:

– da obvladuje določeno pravno osebo podobno kot svoje 
službe,

– da pravna oseba izvaja več kot 80 odstotkov svoje de-
javnosti za izpolnitev nalog, ki ji jih je dal javni lekarniški zavod, 
ki jo obvladuje, ali ki so ji jih dale druge pravne osebe, ki jih 
javni lekarniški zavod obvladuje,

– v pravni osebi neposredni zasebni kapital ni udeležen in
– vrednost predmeta naročanja je enaka ali nižja od cen 

za ta predmet na trgu.
(4) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko organizaci-

jo, katere temeljna dejavnost je dobava zdravil, ustanovi tudi 
samoupravna lokalna skupnost. Ta organizacija mora biti v 
izključni lasti samoupravne lokalne skupnosti, pri čemer ji ni 
treba izpolnjevati pogoja iz druge alineje prejšnjega odstavka.

(5) Glede razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki 
v organizacijah iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo določbe 38. člena tega zakona.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane šesti odsta-
vek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom 
»drugega odstavka tega člena«.

Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo sedmi do 
deveti odstavek.
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PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
(rok za uskladitev pogojev)

Javni lekarniški zavodi ali samoupravne lokalne skupno-
sti, ki so že ustanovile lastne pravne osebe, katere temeljna 
dejavnost je dobava zdravil, morajo prilagoditi pogoje iz spre-
menjenega 26. člena zakona za delovanje na trgu do 31. de-
cembra 2021.

3. člen
(postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona)

Postopki, začeti pred dnevom uveljavitve tega zakona, se 
končajo po določbah tega zakona.

4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 501-01/21-6/62
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EPA 1683-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3699. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
Univerze na Primorskem (OdUUP-K)

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 
175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US) in 108. člena Po-
slovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. 
US in 111/21) je Državni zbor na seji 25. novembra 2021 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi  

Univerze na Primorskem (OdUUP-K)

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni 

list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11, 17/15, 
9/17, 26/17, 8/19 in 44/21) se v 3. členu pri Fakulteti za mana-
gement besedilo »Sedež: Koper, Cankarjeva 5« nadomesti z 
besedilom »Sedež: Koper, Izolska vrata 2«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Univerza uskladi svoj statut s tem odlokom v treh mesecih 

od njegove uveljavitve.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 602-04/21-23/5
Ljubljana, dne 25. novembra 2021
EPA 2131-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3700. Sklep o soglasju k Programu dela 
in finančnemu načrtu Agencije za energijo 
za leto 2022

Na podlagi petega odstavka 399. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 
65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE) 
ter v skladu s 112. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni 
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 
38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na 
seji 25. novembra 2021 sprejel

S K L E P
o soglasju k Programu dela in finančnemu 

načrtu Agencije za energijo za leto 2022

Državni zbor daje soglasje k Programu dela in finančne-
mu načrtu Agencije za energijo za leto 2022 z dne 28. 9. 2021.

Št. 320-01/21-12/5
Ljubljana, dne 25. novembra 2021
EPA 2158-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

MINISTRSTVA
3701. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo 

za stekleničenje podzemne vode za leto 2022

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14, 56/15 in 65/20) v zvezi z 8. členom:

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih 
virov Pivovarna Union V-3, V-4, V-6 in V-8 za stekleničenje in 
proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 36/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira Maks-2/04 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, 
št. 66/05 in 122/07),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih 
virov G-9/78, G-10/95, V-3/66-70 in K-2a/86 za proizvodnjo 
pijač (Uradni list RS, št. 68/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira Romih 2/90 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, 
št. 47/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira Č-1 nad Črnivcem za proizvodnjo pijač (Uradni list 
RS, št. 47/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodne-
ga vira ŽV-1/02 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 47/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira Alpinum 1/04 za stekleničenje in proizvodnjo pijač 
(Uradni list RS, št. 93/05),

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz izvira 
Golobovec nad Podbrdom za stekleničenje in proizvodnjo pijač 
(Uradni list RS, št. 119/07),

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine 
RgS-2/88 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, 
št. 119/07) in

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine 
KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, 
št. 89/08)

minister za okolje in prostor izdaja
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O D R E D B O
o določitvi višine plačila za koncesijo  

za stekleničenje podzemne vode za leto 2022

1. člen
Višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene 

podzemne vode za leto 2022 znaša 1,506 eura.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-459/2021
Ljubljana, dne 24. novembra 2021
EVA 2021-2550-0059

Mag. Andrej Vizjak
minister

za okolje in prostor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3702. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
oktober 2021

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re-
publike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N 
v Republiki Sloveniji, oktober 2021

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu oktobra 2021 v primerjavi s 
septembrom 2021 je bil 0,007.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca oktobra 
2021 je bil 0,093.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca oktobra 2021 je bil 0,009.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu oktobra 2021 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,095.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin ok-
tobra 2021 v primerjavi s septembrom 2021 je bil 0,009.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do oktobra 2021 je bil 0,042.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do oktobra 2021 je bil 0,004.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin oktobra 2021 
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,030.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do oktobra 2021 v primerjavi s povprečjem leta 
2020 je bil 0,012.

Št. 9621-237/2021/5
Ljubljana, dne 19. novembra 2021
EVA 2021-1522-0036

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

3703. Sistemska obratovalna navodila 
za distribucijski sistem zemeljskega plina 
za geografsko območje Občine Grosuplje

Na podlagi 268. člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – 
ZURE in 121/21 – ZSROVE), Akta o obvezni vsebini sistemskih 
obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina 
(Uradni list RS, št. 61/15) in soglasja Agencije za energijo, 
št. 73-5/2021/4 z dne 18. 10. 2021, družba JAVNO PODJETJE 
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o, izdaja

S I S T E M S K A   O B R A T O V A L N A    
N A V O D I L A

za distribucijski sistem zemeljskega plina  
za geografsko območje Občine Grosuplje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina akta)

(1) Ta akt ureja obratovanje in vodenje distribucijskega 
sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: distribucij-
ski sistem), na geografskem območju Občine Grosuplje, na 
katerem izvaja gospodarsko javno službo operaterja distribu-
cijskega sistema zemeljskega plina JAVNO PODJETJE ENER-
GETIKA LJUBLJANA d.o.o., (v nadaljnjem besedilu: operater 
distribucijskega sistema).

(2) S tem aktom se določajo zlasti:
1. opredelitev distribucijskega sistema;
2. tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje distribu-

cijskega sistema z namenom zanesljive in kakovostne oskrbe 
z zemeljskim plinom;

3. pogoji za priključitev na distribucijski sistem in način 
priključitve na distribucijski sistem;

4. način izvajanja dostopa do distribucijskega sistema;
5. način zagotavljanja sistemskih storitev;
6. postopki za obratovanje distribucijskega sistema v kri-

znih stanjih;
7. splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina;
8. izmenjava podatkov, lastništvo podatkov in odgovorno-

sti za merjenje porabe.
(3) S tem aktom se določajo vloge operaterja distribucij-

skega sistema, uporabnikov distribucijskega sistema, doba-
viteljev zemeljskega plina, končnih odjemalcev zemeljskega 
plina in drugih oseb, ki so vključene v distribucijo zemeljskega 
plina po distribucijskem sistemu in uporabljajo storitve opera-
terja distribucijskega sistema v okviru izvajanja gospodarske 
javne službe dejavnosti operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina oziroma izvajajo projektiranje, gradnjo ter 
vzdrževanje distribucijskega sistema.

2. člen
(obseg uporabe akta)

Ta akt se uporablja za vsa pravna razmerja v zvezi z 
distribucijskim sistemom na geografskem območju Občine 
Grosuplje, na katerem operater distribucijskega sistema izvaja 
gospodarsko javno službo.

3. člen
(uporaba podatkov in informacij)

(1) Operater distribucijskega sistema mora predhodno 
ustrezno seznaniti uporabnike in odjemalce z namenom obde-
lave osebnih podatkov.

(2) Operater distribucijskega sistema je dolžan varovati 
zaupnost podatkov in informacij, ki jih pridobi od odjemalca, 
razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posre-
dujejo državnim ali drugim organom.
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(3) Pridobljene osebne podatke odjemalcev je dolžan 
operater distribucijskega sistema uporabljati skladno s predpisi, 
ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

(4) Osebne podatke odjemalca operater distribucijskega 
sistema shranjuje, dokler je to potrebno za dosego namena, 
zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.

4. člen
(pogodbeno urejanje razmerij)

(1) Pogodbe, ki jih sklepa operater distribucijskega siste-
ma z osebami iz tretjega odstavka 1. člena tega akta, morajo 
biti v skladu s predpisi EU, zakoni, drugimi predpisi, splošnimi 
akti Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) ter 
tem aktom.

(2) Če se ta akt sklicuje na druge akte operaterja distri-
bucijskega sistema (tehnični normativ, operativna navodila in 
podobno), takšni akti neposredno zavezujejo druge osebe le, 
če gre za akte, izdane po javnem pooblastilu, sicer pa v prime-
ru, če je tako navedeno v pogodbi, sklenjeni s to osebo, ali v 
splošnih pogojih, ki se nanašajo na takšno pogodbo, vključno 
s tem aktom.

5. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem aktu pomenijo:
1. distribucija pomeni transport zemeljskega plina po lo-

kalnih ali regionalnih plinovodnih omrežjih z namenom oskrbe 
odjemalcev, razen dobave;

2. distribucijski plinovod pomeni plinovod, po katerem 
poteka distribucija od prevzemnega mesta do priključnega 
mesta na omrežju;

3. dnevno merjeni pomeni, da se predana količina zemelj-
skega plina meri dnevno;

4. dobava zemeljskega plina pomeni prodajo odjemal-
cem, tudi nadaljnjo prodajo zemeljskega plina;

5. dobavitelj pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja 
dejavnost dobave zemeljskega plina;

6. energija je v enoti (kWh) izražena toplotna energija, ki 
se sprosti pri zgorevanju zemeljskega plina in se izračuna na 
podlagi količine in kurilnosti zemeljskega plina;

7. glavna plinska zaporna pipa je zaporni element na 
koncu priključka stavbe, s katerim zapremo distribucijo zemelj-
skega plina za eno ali več stavb oziroma objektov;

8. gospodinjski odjemalec je odjemalec, ki kupuje zemelj-
ski plin za lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje opravljanje 
gospodarske, trgovske ali poklicne dejavnosti;

9. imetnik soglasja za priključitev je uporabnik sistema, v 
korist katerega je bilo izdano soglasje za priključitev na distri-
bucijski sistem;

10. končni odjemalec pomeni odjemalca, ki ima sklenjeno 
pogodbo o dobavi in kupuje zemeljski plin za svojo lastno rabo;

11. kurilnost pomeni zgornjo kurilnost ali zgornjo kalorično 
vrednost zemeljskega plina, to je množina toplote, ki se sprosti 
pri popolnem zgorevanju zemeljskega plina z zrakom, kjer voda 
popolnoma kondenzira. Podaja se v enoti kWh/m3 pri tempera-
turi zgorevanja 25 °C in pri temperaturi zemeljskega plina 0 °C 
ter pri standardnem tlaku 1,01325 bar;

12. lastnik odjemnega mesta (v nadaljnjem besedilu: la-
stnik) je lastnik stavbe oziroma objekta, na katerega ali za 
katerega je nameščeno odjemno mesto;

13. mali poslovni odjemalec je negospodinjski odjemalec 
zemeljskega plina, katerega predvidena povprečna letna pora-
ba ne presega 100.000 kWh;

14. merilna oprema (v nadaljnjem besedilu: merilna na-
prava) obsega najmanj plinomer, v primerih prigrajenega ko-
rektorja in tarifne spominske enote pa sta sestavni del merilne 
opreme;

15. napredni merilni sistem pomeni elektronski sistem, ki 
lahko meri porabo zemeljskega plina, ob čemer doda več infor-
macij kot običajna merilna naprava ter lahko pošilja in prejema 
podatke z uporabo elektronske komunikacije;

16. nesorazmerni stroški pomenijo del celotnih stroškov, 
ki jih v zvezi s priključitvijo na distribucijski sistem krije uporab-
nik sistema, in sicer v takšni višini, ki zagotavlja ekonomsko 
upravičenost naložbe v nov priključek ali povečanje zmogljivo-
sti ali povečanje obsega obstoječega sistema ali kombinacijo 
navedenega za navedeno priključitev, pri čemer se upošteva 
predviden obseg uporabe;

17. normni kubični meter (Nm3) je količina zemeljskega 
plina v volumnu enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku 
1,01325 bar in temperaturi 0 °C;

18. notranja plinska napeljava je napeljava z vso opremo, 
od glavne plinske zaporne pipe do vključno plinskih trošil oziro-
ma odvoda dimnih plinov;

19. nujna oskrba je oskrba z zemeljskim plinom, do katere 
je na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – 
uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – 
ZSROVE; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) in tega akta upravičen 
ranljivi odjemalec;

20. odjemalec pomeni trgovca, končnega odjemalca ze-
meljskega plina ali podjetje plinskega gospodarstva, ki kupuje 
zemeljski plin;

21. odjemno mesto pomeni mesto na distribucijskem sis-
temu, kjer končni odjemalec odjema zemeljski plin, ali mesto, 
na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja koli-
čin zemeljskega plina za končnega odjemalca;

22. odjemna skupina je skupina, v katero operater di-
stribucijskega sistema razvrsti posamezno odjemno mesto 
končnega odjemalca glede na letno predvideno distribuirano 
količino;

23. odorizacija pomeni dodajanje odorirnega sredstva 
zemeljskemu plinu, s čimer se doseže, da zemeljski plin dobi 
značilen in prepoznaven vonj;

24. omrežnina pomeni znesek, ki ga je za uporabo sis-
tema zemeljskega plina dolžan plačati uporabnik sistema in ki 
se izračuna na podlagi tarifnih postavk omrežnine in obsega 
uporabe tega sistema;

25. pogodba o dostopu je pogodba, s katero se uredi od-
nos med operaterjem distribucijskega sistema in uporabnikom 
distribucijskega sistema v zvezi z dostopom do distribucijskega 
sistema;

26. pogodba o dobavi plina pomeni pogodbo za dobavo 
zemeljskega plina, ki ne vključuje izvedenih finančnih instru-
mentov za trgovanje s plinom;

27. pogodbena zmogljivost pomeni zmogljivost v 
kWh/dan, ki jo je operater distribucijskega sistema v skladu s 
pogodbo o dostopu dodelil uporabniku sistema;

28. prevzemno mesto je točka na distribucijskem sistemu, 
v kateri operater distribucijskega sistema prevzame v distribu-
cijo dogovorjene količine zemeljskega plina;

29. priključek pomeni plinovod, ki je namenjen povezavi 
distribucijskega plinovoda in odjemnega mesta ter se začne na 
priključnem mestu na omrežju in konča s priključnim mestom 
uporabnika neposredno za glavno plinsko zaporno pipo;

30. priključno mesto na omrežju pomeni točko na dis-
tribucijskem sistemu, kjer je oziroma bo priključen priključek 
uporabnika;

31. priključno mesto uporabnika pomeni točko na koncu 
priključka neposredno za glavno plinsko zaporno pipo, gleda-
no iz smeri distribucijskega sistema proti uporabniku, kjer je 
oziroma bo priključena notranja plinska napeljava uporabnika;

32. ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si 
zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih soci-
alnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega 
vira energije za ogrevanje, ki bi mu povzročil enake ali manjše 
stroške za ogrevanje;

33. tehnična zmogljivost pomeni največjo možno zmoglji-
vost plinovoda;

34. tehnične zahteve so zahteve, ki jih je treba upoštevati 
pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju distribucijskih plinovo-
dov, priključkov, notranjih plinskih napeljav ter drugih delov 
distribucijskega sistema. Tehnične zahteve so dostopne na 
spletni strani operaterja distribucijskega sistema;
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35. uporabnik pomeni pravno ali fizično osebo, ki dobavlja 
v distribucijski sistem ali ki se ji dobavlja iz distribucijskega sis-
tema, oziroma osebo, ki želi svoje stavbe in naprave priključiti 
na distribucijski sistem in se v tem aktu uporablja kot splošen 
pojem za uporabnika sistema;

36. varovalni pas je zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na 
vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi. V varovalnem 
pasu se smejo načrtovati in graditi drugi objekti, naprave in 
napeljave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na varnost obra-
tovanja distribucijskega sistema le ob določenih pogojih in na 
določeni oddaljenosti od plinovodov in objektov distribucijskega 
sistema glede na njihovo vrsto in namen;

37. zaplinjanje oziroma uplinjanje pomeni zapolnitev pli-
novoda, notranje plinske napeljave, plinskih postrojenj z ze-
meljskim plinom.

(2) Drugi izrazi, ki v tem aktu niso opredeljeni, imajo enak 
pomen, kot ga določa EZ-1.

II. OPREDELITEV DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. Opredelitev distribucijskega sistema

6. člen
(opredelitev distribucijskega sistema)

(1) Distribucijski sistem obsega distribucijski sistem od 
prevzemnega mesta do priključnega mesta uporabnika ter vse 
objekte in naprave, s katerimi se opravljajo sistemske storitve.

(2) Distribucijski sistem sestavljajo:
– distribucijski plinovodi in priključki, vključno s fitingi (npr. 

reducirni kosi, T-kosi), armaturami (npr. zaporni elementi, sifo-
ni), raznimi konstrukcijami (npr. razdelilni kosi, lovilniki delcev);

– elementi katodne zaščite (npr. anodno ležišče, merilna 
mesta, kabelski razvod in naprave);

– odorirne naprave;
– regulacijske, merilne in merilno regulacijske postaje in
– objekti in naprave (npr. merilne naprave, kompenzatorji, 

regulatorji tlaka, črpalke, kompresorji), potrebne za delovanje 
distribucijskega sistema.

(3) Sestavni del distribucijskega sistema so tudi stvarne in 
druge pravice na nepremičninah, potrebne za gradnjo, rekon-
strukcijo, razvoj, obratovanje, nadzor in vzdrževanje objektov, 
naprav in omrežij iz prejšnjega odstavka.

(4) Meja med distribucijskim sistemom in notranjo plinsko 
napeljavo pomeni točko na koncu priključka neposredno za 
glavno plinsko zaporno pipo, kjer je oziroma bo priključena 
notranja plinska napeljava uporabnika.

2. Pravni status distribucijskega sistema

7. člen
(lastništvo distribucijskega sistema)

(1) Operater distribucijskega sistema je lastnik distribucij-
skega sistema. Če operater distribucijskega sistema ni lastnik 
distribucijskega sistema ali njegovega dela, mora imeti z lastni-
kom sklenjeno pogodbo, na podlagi katere mu je omogočeno, 
da učinkovito opravlja svoje naloge po EZ-1 in tem aktu.

(2) Priključki, kot del distribucijskega sistema, so v lasti 
operaterja distribucijskega sistema oziroma lastnika, kar je 
določeno v soglasju za priključitev iz 40. člena tega akta.

III. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO 
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA  

Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KAKOVOSTNE OSKRBE  
Z ZEMELJSKIM PLINOM

1. Zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega 
obratovanja distribucijskega sistema

8. člen
(splošne obveznosti operaterja distribucijskega sistema)

(1) Operater distribucijskega sistema zagotavlja varno, 
zanesljivo in učinkovito obratovanje distribucijskega sistema z 

ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem sistema in 
druge opreme, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora 
nad distribucijskim sistemom ter nadziranjem vseh posegov 
v varovalnem pasu distribucijskih plinovodov, skladno z vsa-
kokrat veljavnimi pogoji ter posebnimi varnostnimi ukrepi, ki 
jih skladno z določbami EZ-1 predpiše minister, pristojen za 
energijo.

(2) Ne glede na druge določbe tega akta operater dis-
tribucijskega sistema izvede vse potrebne organizacijske in 
druge ukrepe, da omogoči čim hitrejše ugotavljanje motenj v 
obratovanju distribucijskega sistema, njihovo odpravo in ukrepe 
za obratovanje do odprave motenj. Operater distribucijskega 
sistema svojo organiziranost in delovanje opravlja tako, da lah-
ko neprekinjeno sprejema prijave uporabnikov distribucijskega 
sistema o motnjah obratovanja distribucijskega sistema.

(3) Operater distribucijskega sistema je dolžan pri opra-
vljanju svoje dejavnosti s skrbnostjo dobrega gospodarja ne-
prestano skrbeti za največjo mero varnosti obratovanja distri-
bucijskega sistema.

9. člen
(izvajanje aktivnosti za zagotovitev varnega  

in zanesljivega obratovanja)
Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja distri-

bucijskega sistema je operater distribucijskega sistema dolžan 
izvajati naslednje aktivnosti:

1. vzdrževanje distribucijskega plinovoda;
2. redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popra-

vila, adaptacije in rekonstrukcije distribucijskega plinovoda;
3. zaščito distribucijskega plinovoda pred mehanskimi, 

električnimi in kemičnimi vplivi;
4. sistemsko kontrolo distribucijskega sistema;
5. nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v 

varovalni pas distribucijskih sistemov, skladno z vsakokrat ve-
ljavnimi pogoji ter posebnimi varnostnimi ukrepi, ki jih skladno z 
določbami EZ-1 predpiše minister, pristojen za energijo;

6. servisiranje naprav in opreme.

10. člen
(zavarovanje)

Operater distribucijskega sistema mora kot dober gospo-
dar skleniti zavarovalne pogodbe za zavarovanje tveganj, ki 
so povezana z izvrševanjem izvajanja dejavnosti operaterja. 
Obseg in vsota zavarovanj morata vključevati tudi strojelomno 
in požarno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti operaterja 
za neposredno škodo, povzročeno tretjim osebam in ostala 
zavarovanja.

11. člen
(obveznosti uporabnikov distribucijskega sistema)

(1) Uporabniki distribucijskega sistema so dolžni s skrbno-
stjo dobrega gospodarja neprestano skrbeti za največjo mero 
varnosti energetskih objektov, naprav in napeljav.

(2) Uporabniki so dolžni enkrat letno izvesti kontrolni 
vizualni pregled notranje plinske napeljave skladno s kontrol-
nim listom, ki je na voljo na spletni strani in sedežu operaterja 
distribucijskega sistema. Pregled lahko po naročilu uporabnika 
izvede tudi pooblaščen izvajalec.

(3) Operater distribucijskega sistema s priključitvijo no-
tranje plinske napeljave uporabnikov distribucijskega sistema 
na distribucijski sistem ne prevzema odgovornosti za tehnično 
brezhibno in varno obratovanje te napeljave.

(4) Uporabnik distribucijskega sistema je dolžan zagotoviti 
operaterju distribucijskega sistema za izvrševanje obveznosti 
operaterja distribucijskega sistema prost dostop do priključkov, 
regulatorjev tlaka, plinomerov oziroma merilnih naprav, korek-
torjev in plinskih filtrov, s katerimi upravlja operater distribucij-
skega sistema.

(5) Uporabnik distribucijskega sistema, ki zaradi višje sile, 
nepredvidenih vzdrževalnih del, motenj na odjemnem mestu ali 
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drugih razlogov ne more izvrševati pravic dostopa do distribu-
cijskega sistema, je ob nastopu takih razmer dolžan o tem takoj 
obvestiti operaterja distribucijskega sistema.

(6) Uporabnik mora zagotoviti, da se notranja plinska 
napeljava uporablja na način, da niso možne motnje na drugih 
notranjih plinskih napeljavah in da ni motečih posledic za na-
prave operaterja distribucijskega sistema.

(7) Uporabnik mora v primeru ugotovljenih poškodb, okvar 
ali netesnosti priključka, distribucijskega plinovoda ali naprav 
iz tega člena (npr. plinomer, korektor, regulator tlaka oziroma 
merilna naprava) takoj obvestiti operaterja distribucijskega sis-
tema.

(8) Uporabnik mora operaterju distribucijskega sistema 
omogočiti dostop do naprav, ki omogočajo izpolnjevanje pravic 
in obveznosti operaterja distribucijskega sistema, in sicer:

– odčitavanje, menjava in vzdrževanje merilnih naprav;
– pregled in vzdrževanje naprav operaterja distribucijske-

ga sistema;
– evidentiranje plinskih trošil.
(9) Uporabniki distribucijskega sistema so dolžni s skrbno-

stjo dobrega gospodarja z največjo mero skrbnosti spoštovati 
pogodbene obveznosti (pogodba o priključitvi, pogodba o do-
stopu). Predvsem morajo zagotoviti, da izpolnjevanje pogodb 
operaterja distribucijskega sistema ni oteženo (npr. dostop do 
objektov in naprav, sporočanje točnih podatkov in morebitnih 
sprememb pogodbenih strank), in preprečiti morebitne zlorabe 
sistema na odjemnih mestih, merilnih napravah, priključkih in 
ostalih napravah, na katere se nanašajo navedene pogodbe, 
vključno s posegi tretjih oseb (npr. neupravičen odjem).

(10) Če uporabnik distribucijskega sistema operaterju 
distribucijskega sistema ne omogoči dostopa do naprav iz tega 
člena oziroma operaterju distribucijskega sistema ni omogoče-
no izpolnjevanje pravic in obveznosti, operater distribucijskega 
sistema o tem obvesti uporabnika, lastnika oziroma imetnika 
soglasja. Ta je dolžan takoj po prejemu obvestila operaterja 
distribucijskega sistema sporočiti stanje merilne naprave ter 
najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila kontaktirati 
operaterja distribucijskega sistema ter mu omogočiti dostop do 
naprav zaradi izvedbe storitve oziroma omogočiti izpolnjevanje 
pravic in obveznosti. Če tega ne stori, operater distribucijskega 
sistema začne postopek za odklop uporabnika.

12. člen
(ukrepanje v primeru ogroženosti distribucijskega sistema)

(1) Operater distribucijskega sistema mora v primeru 
ogroženosti distribucijskega sistema nemudoma in v najkraj-
šem možnem času ustrezno zavarovati sistem pred tveganji, 
povezanimi z varnostjo sistema, obratovanjem sistema, življe-
njem ali zdravjem ljudi in premoženjem, oziroma popraviti in 
odpraviti vse poškodbe in okvare, do katerih pride na distribu-
cijskem sistemu.

(2) Vse informacije o motnjah v delovanju, poškodbah ali 
okvarah na distribucijskem sistemu ter o nenadnih dogodkih, ki 
lahko vplivajo na delovanje distribucijskega sistema ali njego-
vega dela, mora uporabnik, ki je te dogodke zaznal, nemudoma 
sporočiti operaterju distribucijskega sistema (dežurni službi).

13. člen
(ukrepanje v primeru poškodb, motenj in okvar)

(1) Operater distribucijskega sistema mora v najkrajšem 
možnem času popraviti in odpraviti vse poškodbe in okvare, ki 
se pojavijo na distribucijskem sistemu.

(2) Za zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega 
obratovanja distribucijskega sistema operater distribucijskega 
sistema zagotavlja službo stalne pripravljenosti 24 ur na dan 
in v primeru nevarnosti za premoženje in zdravje ter življenje 
ljudi nemudoma izvede vse možne posege na distribucijskem 
sistemu.

(3) Če pride do poškodbe, motnje ali okvare na distri-
bucijskem sistemu zaradi višje sile ali ravnanja tretjih oseb in 

operater distribucijskega sistema ravna v skladu s tem aktom in 
drugimi predpisi ter splošnimi akti, ni odškodninsko odgovoren 
zaradi začasne omejitve ali prekinitve distribucije zemeljskega 
plina, če ni drugih temeljev za obstoj odškodninske odgovor-
nosti po splošnih pravilih obligacijskega prava.

2. Nadzor in zavarovanje distribucijskega sistema

14. člen
(nadzor distribucijskega sistema)

Operater distribucijskega sistema zagotavlja reden nad-
zor nad distribucijskim sistemom ter redno pregleduje varoval-
ne pasove distribucijskega sistema.

15. člen
(nadzor pri gradnji in obnovi distribucijskega sistema)
(1) Operater distribucijskega sistema ima zaradi zagoto-

vitve zanesljivega delovanja distribucijskega sistema izključno 
pravico nadzora nad gradnjo oziroma obnovo distribucijskega 
sistema na stroške investitorja gradnje.

(2) Pred začetkom projektiranja ali poseganja v prostor je 
dolžan projektant, izvajalec del ali investitor gradnje pridobiti 
podatke iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

3. Zagotavljanje uravnoteženih obratovalnih razmer  
v distribucijskem sistemu

16. člen
(uravnotežene obratovalne razmere)

(1) Operater distribucijskega sistema skrbi za uravnoteže-
ne obratovalne razmere v distribucijskem sistemu.

(2) Za potrebe upravljanja distribucijskega sistema in ob-
računa storitev ter ugotavljanja količin zemeljskega plina, ki 
je bil prevzet v distribucijski sistem oziroma predan iz njega, 
morajo biti na vseh prevzemnih in odjemnih mestih ustrezne 
merilne naprave, do katerih mora imeti operater distribucijske-
ga sistema prost in nemoten dostop.

4. Vzdrževanje distribucijskega sistema

17. člen
(načrti vzdrževanja)

(1) Učinkovito vzdrževanje distribucijskih sistemov zago-
tavlja operater distribucijskega sistema z izdelavo letnih načrtov 
vzdrževanja s popisom predvidenih del in posegov.

(2) Če je zaradi izrednih dogodkov, na katere operater 
distribucijskega sistema nima vpliva, treba izvesti določena 
vzdrževalna dela na distribucijskem sistemu, se le-ta izvedejo 
tudi, če niso predvidena v načrtu vzdrževanja.

18. člen
(vzdrževalna dela)

(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja 
distribucijskega sistema je operater distribucijskega sistema 
dolžan izvajati načrtovana in druga potrebna vzdrževalna dela.

(2) V primeru motenj ali okvar na distribucijskem sistemu, 
ki vplivajo ali bi lahko vplivale na njegovo varno in zanesljivo 
obratovanje, operater distribucijskega sistema izvede izredna 
in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega in zaneslji-
vega delovanja distribucijskega sistema v najkrajšem možnem 
času.

(3) Operater distribucijskega sistema je dolžan redno 
vzdrževati objekte in naprave distribucijskega sistema tako, 
da je ves čas ohranjena njegova funkcionalna in obratovalna 
usposobljenost in varnost delovanja v času dobe koristnosti di-
stribucijskega sistema (redno vzdrževanje). Redna vzdrževalna 
dela zajemajo popravila na osnovnih sredstvih, ki ne pomenijo 
povečanja dobe koristnosti, vrednosti ali zmogljivosti osnovnih 
sredstev, ampak le ohranjajo zanesljivost, varnost, učinkovitost 
in zmogljivost v predvideni dobi koristnosti.
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(4) Operater distribucijskega sistema je dolžan izvesti 
posodobitve distribucijskega sistema s tem, da ga občasno ob-
novi, zamenja iztrošene sestavne dele in/ali spremeni njegovo 
konstrukcijo in s tem podaljša dobo obratovanja in/ali izboljša 
značilnosti obratovanja distribucijskega sistema (redno inve-
sticijsko vzdrževanje). Redna investicijska vzdrževalna dela 
zajemajo zamenjavo ali preureditve oziroma obnovo obstoječih 
osnovnih sredstev, ki pomenijo povečano zanesljivost, varnost, 
učinkovitost in zmogljivost ali podaljšanje predvidene dobe 
koristnosti distribucijskega sistema.

(5) Dela iz tega člena obsegajo predvsem:
1. zaščito pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi 

vplivi;
2. preventivne preglede;
3. popravila in rekonstrukcije distribucijskega sistema;
4. vzdrževanje distribucijskega sistema;
5. nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v 

varovalnem pasu;
6. servisiranje in zamenjavo opreme.
(6) Pred izvedbo del iz tega člena, ki povzročijo začasno 

omejitev ali prekinitev distribucije plina, mora operater distribu-
cijskega sistema obvestiti uporabnike skladno z EZ-1.

(7) Operater dsitribucijskega sistema ne odgovarja za 
škodo, ki uporabniku distribucijskega sistema nastane zaradi 
začasne omejitve ali prekinitve distribucije zemeljskega plina, 
če ni drugih temeljev za obstoj odškodninske odgovornosti po 
splošnih pravilih obligacijskega prava.

(8) V primeru izvajanja del iz tega člena na objektih in 
napravah, ki niso v lasti operaterja distribucijskega sistema, se 
povračilo stroškov dogovori s pogodbo, sklenjeno z lastnikom 
teh naprav.

19. člen
(pravice in obveznosti pri rednih vzdrževalnih delih  

na distribucijskem sistemu)
(1) Operater distribucijskega sistema sme začasno pre-

kiniti distribucijo zaradi predvidenih rednih del, vzdrževanj, 
pregledov, rekonstrukcij, preizkusov ali kontrol meritev ter raz-
širitve distribucijskega sistema.

(2) Redna dela je operater distribucijskega sistema dolžan 
opraviti v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi, in izbrati 
čas, ki čim manj prizadene končne odjemalce in praviloma ne v 
času, ko je pričakovati večjo porabo zemeljskega plina.

20. člen
(pravice in obveznosti pri izrednih nepredvidenih delih  

na distribucijskem sistemu)
(1) V primeru okvar na distribucijskem sistemu, vključno 

s priključkom, ki nastanejo zaradi razlogov, na katere operater 
distribucijskega sistema ne more vplivati in povzročijo motnje 
v delovanju distribucijskega sistema, mora operater distribu-
cijskega sistema v najkrajšem možnem času izvesti izredna 
nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega 
delovanja distribucijskega sistema oziroma organizirati potreb-
na popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko operater dis-
tribucijskega sistema, če je to nujno potrebno zaradi varnosti, 
za čimprejšnjo vzpostavitev nemotenega delovanja ali zaradi 
drugih upravičenih razlogov začasno omeji ali prekine distribu-
cijo zemeljskega plina.

21. člen
(predvidena dela na distribucijskem sistemu)

(1) Predvidena dela je operater distribucijskega sistema 
dolžan opraviti v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi, 
in izbrati čas, ki čim manj prizadene uporabnike distribucijske-
ga sistema. Za izbiro primernega časa lahko operater distri-
bucijskega sistema od uporabnikov distribucijskega sistema 
zahteva podatke o predvideni uporabi distribucijskega sistema.

(2) Operater distribucijskega sistema mora o predvide-
nem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika in/ali končnega 
odjemalca v pisni obliki ali na drug oseben način skladno z 
določbami 9. oddelka IV. poglavja tega akta. V primeru večje-
ga števila odjemalcev in če osebno obveščanje ni stroškovno 
učinkovito, pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletu vsaj 
48 ur pred odklopom.

(3) Če je operater distribucijskega sistema pozvan, da 
izvede na distribucijskem sistemu določena dela zaradi potrebe 
tretjih oseb, izvede ta dela na njihove stroške po predhodni pre-
soji upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na 
uporabnike distribucijskega sistema. Operater distribucijskega 
sistema o izvedbi del sklene ustrezno pogodbo.

(4) Sklenitev pogodbe iz prejšnjega odstavka je pogoj za 
izvedbo del iz prejšnjega odstavka. Pogodba mora določati tudi 
odgovornost glede stroškov v povezavi z motnjami pri oskrbi, 
do katerih lahko pride zaradi izvedbe del.

5. Tehnične zahteve za distribucijski sistem

22. člen
(splošne določbe)

(1) Pri umeščanju v prostor, projektiranju in graditvi objek-
tov, ki sestavljajo distribucijski sistem, kot tudi pri njihovem 
opremljanju z napravami, preskušanju, obratovanju in obna-
vljanju, je treba upoštevati najboljše ekonomsko še upravičene 
rešitve in tehnologije, tako da so v največji možni meri zago-
tovljene varnost, zanesljivost in učinkovitost distribucijskega 
sistema.

(2) Pri izvajanju aktivnosti iz prejšnjega odstavka se za-
radi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, 
materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih 
elementov distribucijskega sistema uporabljajo tudi Tehnične 
zahteve za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter 
notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana, ki so objavlje-
ne na spletni strani operaterja distribucijskega sistema.

23. člen
(opustitev obratovanja dela distribucijskega sistema)
(1) Če del distribucijskega sistema ni potreben za izvaja-

nje distribucije zemeljskega plina, ga lahko operater distribu-
cijskega sistema opusti.

(2) Operater distribucijskega sistema opustitev dela dis-
tribucijskega sistema izvede tako, da:

– opuščenega dela distribucijskega sistema fizično ne 
odstrani, temveč ga z ustreznimi tehničnimi ukrepi zavaruje in 
s tem omogoči njegovo ohranitev v čim večji meri ali

– fizično odstrani opuščeni del distribucijskega sistema, 
če je odstranitev potrebna zaradi izvedbe dopustnih in načrto-
vanih prostorskih ureditev oziroma zaradi varovanja okolja. V 
primeru opuščenega priključka soglasje lastnika priključka ni 
potrebno.

(3) Priključek, ki ga operater distribucijskega sistema 
opusti in fizično odstrani, se praviloma prekine na priključnem 
mestu na omrežju. Pri tem je treba odstraniti tudi vse vidne dele 
priključka v oziroma na objektu ali stavbi. Odstranitev izvede 
operater distribucijskega sistema, stroške odstranitve pa nosi 
lastnik priključka, ki je zahteval odstranitev.

(4) Operater distribucisjkega sistema v Zbirnem katastru 
gospodarske javne infrastrukture zavede spremembo iz tega 
člena. Opuščeni del distribucijskega sistema ni več sestavni 
del distribucijskega sistema.

6. Posegi v varovalni pas plinovoda,  
ki je del distribucijskega sistema

24. člen
(prostorsko načrtovanje v varovalnem pasu  

distribucijskega sistema)
(1) Pri pripravi smernic prostorskega načrtovanja opera-

ter distribucijskega sistema upošteva tehnične zahteve, ki jih 
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določajo predpisi, standardi in Tehnične zahteve za graditev 
distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih 
napeljav Energetike Ljubljana.

(2) Operater distribucijskega sistema pri pripravi smernic 
iz prejšnjega odstavka določi tudi morebitne posebne varno-
stne ukrepe v varovalnem pasu distribucijskega plinovoda.

25. člen
(posegi v prostor v varovalnem pasu distribucijskega sistema)

(1) Za izvedbo kakršnegakoli posega v območju varoval-
nega pasu distribucijskega sistema mora investitor ali izvajalec 
pred začetkom izvajanja del dobiti pisno soglasje operaterja 
distribucijskega sistema na osnovi projektne dokumentacije 
za izvedbo del.

(2) Pred začetkom projektiranja ali izvajanja posega v 
prostor je dolžan projektant, izvajalec del ali investitor posega 
pridobiti potrebne podatke o legi plinovoda iz Zbirnega katastra 
gospodarske javne infrastrukture ali iz evidence infrastrukture 
operaterja distribucijskega sistema. Če projektant, izvajalec del 
ali investitor novogradnje načrtuje oziroma izvede dela brez 
soglasja operaterja distribucijskega sistema iz prejšnjega od-
stavka ali v nasprotju z njim, investitor odškodninsko odgovarja 
operaterju distribucijskega sistema in uporabnikom distribucij-
skega sistema za nastalo škodo.

26. člen
(prestavitev dela distribucijskega sistema)

(1) Prestavitev distribucijskega sistema je prestavitev dis-
tribucijskega plinovoda oziroma objekta, ki sestavlja distribucij-
ski sistem skupaj s sistemom povezanih naprav.

(2) Če je zaradi načrtovane gradnje ali drugega pose-
ga potrebna prestavitev distribucijskega sistema, za katero 
je treba pridobiti samostojno gradbeno dovoljenje, mora za to 
prestavitev v imenu operaterja distribucijskega sistema in za 
svoj račun investitor načrtovane gradnje ali drugega posega 
pridobiti gradbeno dovoljenje za prestavljeni del distribucijske-
ga sistema.

(3) Operater distribucijskega sistema izda soglasje za 
prestavitev distribucijskega sistema, ko mu investitor predloži 
popolno projektno dokumentacijo in podpisano pogodbo o ure-
ditvi medsebojnih razmerij iz tega poglavja tega akta. Po izdaji 
soglasja za prestavitev distribucijskega sistema izda operater 
distribucijslega sistema tudi soglasje za poseg v varovalnem 
pasu, zaradi katerega je treba distribucijski sistem predhodno 
prestaviti.

(4) Investitor iz prejšnjega odstavka mora v imenu ope-
raterja distribucijskega sistema in na svoj račun pridobiti vse 
potrebne stvarne in druge pravice na nepremičninah, na katerih 
bo zgrajen nadomestni distribucijski sistem. Pred zaplinitvijo 
nadomestnega distribucijskega sistema je treba zagotoviti, da 
je v zemljiško knjigo vpisana služnost obratovanja, vzdrževanja 
in nadzora nadomestnega distribucijskega sistema v korist ope-
raterja distribucijskega sistema za čas trajanja distribucijskega 
sistema za vso nadomestno traso distribucijskega sistema.

(5) Pred zaplinitvijo nadomestnega distribucijskega siste-
ma mora investitor pridobiti in operaterju distribucijskega sis-
tema predložiti vso potrebno dokumentacijo, na podlagi katere 
bo omogočeno obratovanje distribucijskega sistema skladno 
s predpisi takoj po vključitvi nadomestnega distribucijskega 
sistema v obstoječi distribucijski sistem, med drugim uporabno 
dovoljenje prestavljenega dela distribucijskega plinovoda ali 
zapisnik strokovnega tehničnega pregleda brez zadržkov, ge-
odetski posnetek izvedenega stanja, dokazilo o vpisu objekta 
v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in dokazilo 
o zanesljivosti objekta.

(6) Investitor nadomestnega distribucijskega sistema in 
operater distribucijskega sistema v roku 30 dni po zaplinitvi 
nadomestnega distribucijskega sistema skleneta dogovor (pri-
mopredajo), s katerim investitor nadomestnega distribucijskega 
sistema brezplačno izroči v last in posest nadomestni distri-

bucijski sistem operaterju distribucijskega sistema. Operater 
distribucijskega sistema investitorju sočasno brezplačno izroči 
v last in posest tisti del distribucijskega sistema, ki je bil nado-
meščen z nadomestnim distribucijskim sistemom.

(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za 
izvedbo posebnih varnostnih ukrepov, ki jih je v primeru po-
sega v varovalni pas distribucijskega sistema treba predvideti 
skladno s predpisom, ki ureja pogoje poseganja v varovalni pas 
distribucijskega sistema.

27. člen
(izvajanje del v varovalnem pasu distribucijskega sistema)

Najmanj deset dni pred začetkom izvajanja kakršnihkoli 
del, ki lahko vplivajo na varno obratovanje distribucijskega sis-
tema, na območju varovalnega pasu distribucijskega sistema, 
mora investitor ali izvajalec del predložiti operaterju distribucij-
skega sistema:

– pisno prijavo začetka del z navedbo datuma njihovega 
začetka in predvidene dinamike;

– pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je za izvedbo 
del potrebno;

– naročilo za zakoličbo obstoječih plinovodov distribucij-
skega sistema;

– naročilo za nadzor operaterju distribucijskega sistema 
ali njegove terenske službe in

– podatke o izvajalcu ter odgovornem vodji del.

28. člen
(nedovoljeni posegi v varovalni pas distribucijskega sistema)

(1) Če operater distribucijskega sistema ugotovi, da je pri-
šlo do posega v varovalni pas v nasprotju s predpisi, ki urejajo 
posege v varovalni pas, ali tem aktom, lahko takoj neposredno 
prepove izvajanje del v zvezi s tem posegom osebam, ki jih 
izvajajo in o tem obvesti državne organe, pristojne za ukrepe v 
zvezi z nedovoljenimi posegi v prostor.

(2) Operater distribucijskega sistema ravna skladno s 
prejšnjim odstavkom tudi, če se sicer dovoljena dela v varo-
valnem pasu izvajajo v nasprotju s predpisi, ki urejajo posege 
v varovalni pas, tem aktom, pogodbo o ureditvi medsebojnih 
razmerij iz naslednjega člena oziroma zahtevami operaterja 
distribucijskega sistema.

29. člen
(pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij, stroški posega  

v varovalni pas distribucijskega sistema)
(1) Investitor ali izvajalec del v varovalnem pasu distri-

bucijskega sistema nosi vse stroške, ki jih povzroči operater 
distribucijskega sistema z umeščanjem v prostor, načrtovanjem 
in izvedbo teh del.

(2) Stroški iz prejšnjega odstavka obsegajo tako nepo-
sredne stroške teh del, kot so stroški izvedbe posebnih varno-
stnih ukrepov ali prestavitve plinovoda distribucijskega sistema, 
bodisi da jih izvede investitor oziroma izvajalec del bodisi 
operater distribucijskega sistema, kot tudi posredne stroške, ki 
nastanejo operaterju distribucijskega sistema v zvezi z deli v 
varovalnem pasu distribucijskega sistema.

(3) Stroške v zvezi z deli v varovalnem pasu distribucijske-
ga sistema sestavljajo tudi vrednost storitev in del, ki jih izvaja 
operater distribucijskega sistema v zvezi z deli v varovalnem 
pasu distribucijskega sistema, kot so strokovno delo v zvezi s 
soglasji, nadzor nad izvajanjem del in podobno.

(4) Če je za izvedbo posega v varovalnem pasu distribu-
cijskega sistema treba prestaviti distribucijski plinovod, sesta-
vljajo stroške, ki jih nosi investitor, tudi vsi stroški, povezani s 
to prestavitvijo, vključno z izpihanim plinom ter vključno z mo-
rebitnimi obveznostmi do uporabnikov sistema v zvezi s tem.

(5) V zvezi z medsebojnimi razmerji, vključno plačilom 
stroškov posega v varovalnem pasu distribucijskega sistema, 
skleneta investitor oziroma izvajalec del ter operater distribu-
cijskega sistema pogodbo, s katero uredita medsebojna raz-
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merja, vključno s plačilom teh stroškov ter nadalje, z ustreznim 
zavarovanjem obveznosti investitorja oziroma izvajalca del.

(6) Operater distribucijskega sistema lahko izda soglasje 
za poseg v varovalnem pasu distribucijskega sistema tudi, če 
pogodba iz prejšnjega odstavka ni bila sklenjena.

IV. POGOJI IN NAČIN PRIKLJUČITVE  
NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM

1. Pravica do priključitve

30. člen
(pogoji za priključitev)

(1) Pravico do priključitve na distribucijski sistem ima 
vsaka oseba, ki je lastnik stavbe ali jo namerava zgraditi in ima 
ali bo imela na tej stavbi naprave, z uporabo katerih bo postala 
uporabnik.

(2) Pravica do priključitve na določenem priključnem me-
stu z določenim priključkom se pridobi z dokončnostjo soglasja 
za priključitev in ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v soglasju 
za priključitev, izvršuje pa se na način, določen v pogodbi o 
priključitvi in soglasju za priključitev.

(3) Pravica do priključitve preneha, če preneha soglasje 
za priključitev, po sklenitvi pogodbe o priključitvi pa, če preneha 
veljati ta pogodba.

(4) Pravica do priključitve preneha tudi v trenutku, ko 
operater distribucijskega sistema skladno z EZ-1 in tem aktom 
trajno odklopi uporabnika sistema.

31. člen
(število odjemnih mest na priključku)

(1) Na enem priključku je lahko priključenih eno ali več 
odjemnih mest.

(2) Na en priključek je lahko priključenih več odjemnih 
mest, če je v stavbi več stanovanj ali poslovnih prostorov 
oziroma posameznih zaključenih funkcionalnih delov stavbe 
ali naprav.

(3) Vsako odjemno mesto mora biti opremljeno z merilno 
napravo, katere velikost in tip odobri operater distribucijskega 
sistema.

(4) Na enem odjemnem mestu so lahko priključeni le 
stavbe, deli stavbe in naprave enega odjemalca.

(5) Če je odjemno mesto v skupni lasti več oseb ter na-
menjeno skupni oskrbi ene ali več stavb z več posameznimi 
funkcionalno zaključenimi deli, se te osebe obravnavajo kot en 
končni odjemalec.

2. Priključitev

32. člen
(vloga za izdajo soglasja)

(1) Pred pričetkom gradnje priključkov, ki se jih priključuje 
na distribucijski sistem, mora investitor oziroma lastnik stavbe 
pridobiti soglasje za priključitev.

(2) Operater distribucijskega sistema izda soglasje za 
priključitev na podlagi pisne vloge.

(3) V pisni vlogi je treba navesti in priložiti:
1. ime in priimek oziroma firma in naslov investitorja ozi-

roma lastnika stavbe;
2. naslov stavbe na kateri bo izvedeno priključno mesto 

uporabnika (ulica, hišna številka, kraj in identifikacijska števil-
ka stavbe ali dela stavbe iz zemljiške knjige, oziroma če ta ni 
urejena, zemljiške parcele, na kateri leži stavba);

3. naslove stavb ali delov stavb, ki se bodo oskrbovale z 
zemeljskim plinom preko priključnega mesta uporabnika (ulica, 
hišna številka, kraj in identifikacijska številka stavbe ali dela 
stavbe iz zemljiške knjige, oziroma če ta ni urejena, zemljiške 
parcele, na kateri leži stavba);

4. želeno lokacijo priključnega mesta na omrežju in pri-
ključnega mesta uporabnika;

5. namen uporabe priključka;
6. želen največji pretok priključka (Nm3/h);
7. predviden obseg uporabe priključka, izražen kot:
– predvidena moč trošil v kW;
– predviden letni odjem zemeljskega plina v kWh;
– predviden začetek uporabe priključka in trajanje upo-

rabe priključka;
– predvidena distribucijska zmogljivost v kWh/dan, če 

operater distribucijskega sistema potrebuje te podatke za oce-
no ekonomske upravičenosti priključitve;

8. dokazilo o lastništvu stavbe – izpisek iz zemljiške knjige 
ali pogodbo o pridobitvi lastništva, če slednje ni razvidno iz 
zemljiške knjige;

9. kopijo gradbenega dovoljenja za novo stavbo v prime-
rih, ko je to zahtevano za stavbo v skladu z zakonodajo, ki ureja 
graditev objektov;

10. dokumentacija za izvedbo priključka v skladu s Teh-
ničnimi zahtevami za graditev distribucijskih plinovodov in pri-
ključkov ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana, 
razen v primeru iz šestega odstavka tega člena;

11. projekt za izvedbo distribucijskega plinovoda v prime-
ru gradnje ali prestavitve plinovoda distribucijskega sistema na 
zahtevo tretje osebe.

(4) Za priključitev stavb in posameznih delov stavb oziro-
ma objektov, za katere po zakonu, ki ureja graditev objektov, 
ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, je treba pisni vlogi iz 
prejšnjega odstavka namesto kopije gradbenega dovoljenja 
priložiti izjavo, da pri stavbi ne gre za nedovoljen objekt ali 
neskladno uporabo objekta po določbah zakona, ki ureja gra-
ditev objektov.

(5) Pisni vlogi iz tretjega odstavka tega člena je treba 
priložiti tudi dokazilo o lastništvu oziroma soglasje lastnika 
zemljišča, po katerem bo priključek potekal, da soglaša z 
gradnjo. Nadalje je treba priložiti ustrezna soglasja morebitnih 
solastnikov ali pisno izjavo, s katero vlagatelj (lastnik stavbe 
oziroma objekta) izjavlja, da je pridobil vsa soglasja morebitnih 
solastnikov stavbe, delov stavbe in obstoječih plinskih napeljav 
(priključek in notranje plinske napeljave), na katere bo predvi-
dena priključitev vplivala.

(6) Če gradnjo distribucijskih plinovodov ali priključkov 
izvaja operater distribucijskega sistema v svojem imenu in za 
svoj račun mora vsa potrebna soglasja ter služnosti na celo-
tnem poteku trase distribucijskega plinovoda in priključka prido-
biti operater distribucijskega sistema, osebi iz prvega odstavka 
tega člena ni treba priložiti tistih soglasij in prilog iz tega člena, 
ki jih v takem primeru ureja operater distribucijskega sistema v 
svojem imenu in za svoj račun, razen izjav oziroma soglasij iz 
prejšnjega odstavka.

33. člen
(obrazložitev vloge)

(1) Vlagatelj lahko vlogo za izdajo soglasja za priključitev 
poda sam ali po pooblaščencu, ki ga zastopa v postopku izdaje 
soglasja za priključitev. V tem primeru je treba pisni vlogi za 
izdajo soglasja za priključitev priložiti tudi pooblastilo, ki pa ne 
velja za podpis pogodbe o priključitvi, za podpis katere se zah-
teva novo pooblastilo, izdano po datumu dokončnosti soglasja 
za priključitev.

(2) V primeru izdaje soglasja za priključitev za stavbo, 
ki je v solastnini ali skupni lastnini dveh ali več oseb, oziroma 
za skupne dele v stavbi z več stanovanjskimi ali poslovnimi 
enotami, ki so v solastnini dveh ali več etažnih lastnikov, ti 
solastniki oziroma etažni lastniki za izdajo soglasja za priključi-
tev, pooblastijo pooblaščenca, ki poda vlogo za izdajo soglasja 
za priključitev in zastopa solastnike oziroma etažne lastnike v 
postopku izdaje soglasja za priključitev.

(3) Soglasje za priključitev se izda vsem solastnikom 
oziroma etažnim lastnikom stavbe, pri čemer v primeru etažnih 
lastnikov glasi generično na vse vsakokratne etažne lastnike 
stavbe brez navedbe posameznih imen etažnih lastnikov.



Stran 10972 / Št. 186 / 30. 11. 2021 Uradni list Republike Slovenije

34. člen
(pogoji za izdajo soglasja za priključitev)

(1) Operater distribucijskega sistema izda soglasje za 
priključitev, če:

1. je priključitev na distribucijski sistem tehnično izvedljiva 
glede na geografsko lego obstoječega ali predvidenega distri-
bucijskega sistema in geografsko lego predvidenega priključ-
nega mesta uporabnika;

2. zahtevana priključitev nima za posledico večjih motenj 
v delovanju distribucijskega sistema;

3. je investitor oziroma lastnik pripravljen kriti morebitne 
nesorazmerne stroške priključitve, če bi ti nastali operaterju dis-
tribucijskega sistema zaradi predvidene priključitve uporabnika;

4. je vloga za izdajo soglasja ustrezno izpolnjena z vsemi 
predpisanimi podatki;

5. investitor ali lastnik stavbe izkaže, da je lastnik oziroma 
solastnik stavbe ali dela stavbe ali ima pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za gradnjo ter je pridobil soglasja oziroma priložil 
izjave iz petega odstavka 32. člena tega akta;

6. je dokumentacija za izvedbo priključka izdelana skla-
dno s predpisi, sistemskimi obratovalnimi navodili in Tehničnimi 
zahtevami za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov 
ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana v primerih, 
ko bo investitor ali lastnik stavbe lastnik teh vodov;

7. so priložene grafične priloge, iz katerih sta razvidna 
potek distribucijskega plinovoda in lega priključka, v primerih, 
ko bo operater distribucijskega sistema lastnik teh vodov.

(2) Operater distribucijskega sistema v postopku izdaje 
soglasja izračuna višino morebitnih nesorazmernih stroškov 
priključitve skladno z določbami EZ-1.

(3) Pri presoji pogojev iz druge točke prvega odstavka 
tega člena ter za namen izračuna višine nesorazmernih stro-
škov priključitve operater prenosnega sistema upošteva stanje 
distribucijskega sistema, kot obstaja v času odločanja o zah-
tevi za izdajo soglasja in predvideno širitvijo distribucijskega 
sistema.

(4) Projektno dokumentacijo in drugo gradivo, priloženo 
vlogi za izdajo soglasja za priključitev, hrani operater distribu-
cijskega sistema.

35. člen
(odločanje o vlogi za izdajo soglasja za priključitev)
(1) Na podlagi popolne vloge in priložene dokumentacije 

operater distribucijskega sistema odloča o izdaji ali zavrnitvi 
soglasja za priključitev.

(2) Če investitor ali lastnik stavbe nima pravice do pri-
ključitve zaradi neizpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 
prejšnjega člena tega akta, operater distribucijskega sistema 
zavrne soglasje za priključitev.

(3) V primeru ugotovljenega obstoja nesorazmernih stro-
škov priključitve, ki se opredelijo v soglasju za priključitev, ima 
uporabnik pravico do priključitve, če se odloči, da bo sam kril 
nesorazmerne stroške. Medsebojne pravice in obveznosti v 
zvezi s tem uredita investitor ali lastnik stavbe in operater dis-
tribucijskega sistema v posebni pogodbi ali v okviru pogodbe 
o priključitvi.

(4) Če operater distribucijskega sistema ugotovi, da pogoji 
za priključitev niso izpolnjeni (neizpolnjevanje tehničnih pogo-
jev, nastanek motenj v delovanju distribucijskega sistema), 
lahko vlagatelju predlaga spremembe in ga pozove, da vlogo 
dopolni oziroma spremeni. Operater distribucijskega sistema 
v pozivu določi rok za vložitev dopolnitve ali spremembe. Če 
vlagatelj vloge ne dopolni ali ne spremeni v skladu in v roku 
iz tega odstavka, operater distribucijskega sistema izdajo so-
glasja zavrne.

(5) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča 
operater distribucijskega sistema z odločbo v upravnem po-
stopku najkasneje v roku 30 dni od vložitve popolne vloge za 
izdajo soglasja.

(6) Izdana odločba o soglasju za priključitev velja dve leti 
od njene dokončnosti, razen če EZ-1 ne določa drugače. V tem 

času mora imetnik soglasja za priključitev izpolniti vse pogoje, 
predpisane v soglasju za priključitev, in operaterju distribucij-
skega sistema naročiti izvedbo priključitve. Veljavnost soglasja 
za priključitev se lahko podaljša skladno z EZ-1.

(7) O pritožbi zoper izdajo ali zavrnitev soglasja za priklju-
čitev odloča agencija.

36. člen
(priključevanje skladišč plina, obratov za utekočinjen 

zemeljski plin in proizvodnih virov plina)
(1) Za priključitev na sistem skladišč plina in obratov za 

utekočinjen zemeljski plin se smiselno uporabljajo določbe tega 
akta, ki urejajo priključitev uporabnikov sistema.

(2) Za priključitev proizvodnih virov plina na distribucijski 
sistem se smiselno uporabljajo določbe tega akta, ki urejajo 
priključitev uporabnikov sistema in dodatne določbe v Tehničnih 
zahtevah za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter 
notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana.

3. Stroški priključitve

37. člen
(ocena ekonomske upravičenosti priključitve)

(1) Operater distribucijskega sistema oceni ekonomsko 
upravičenost priključitve na podlagi analize ocenjenih stroškov 
in koristi ter z uporabo metode sedanje vrednosti denarnih to-
kov, pri čemer se upoštevajo parametri iz splošnega akta agen-
cije, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira. Pri 
izračunu ekonomske upravičenosti naložbe v priključek se upo-
števa referenčna ekonomska doba uporabe priključka 20 let.

(2) Z analizo ekonomske upravičenosti priključitve opera-
ter distribucijskega sistema z ustreznimi kazalniki (interna sto-
pnja donosnosti in neto sedanja vrednost) ovrednoti finančno 
donosnost naložbe priključitve, ki kaže zmožnost neto prihod-
kov, da povrnejo stroške priključitve.

(3) Pri analizi ekonomske upravičenosti priključitve se 
upoštevajo:

– ocenjeni stroški za izvedbo potrebne investicije (vre-
dnost naložbe);

– predvideni dodatni stroški operaterja distribucijskega 
sistema, na primer stroški za vzdrževanje in obratovanje no-
vega priključka;

– stroški iz naslova reguliranega donosa na sredstva, 
povezani z izvedeno investicijo;

– predvideni dodatni prihodki operaterja distribucijskega 
sistema glede na predvideni obseg uporabe priključka s strani 
uporabnika sistema.

(4) Stroški priključitve so vsi stroški, ki jih ima operater 
distribucijskega sistema zaradi zahtevane priključitve iz prve, 
druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

(5) Ocenjeni stroški za izvedbo potrebne naložbe pri-
ključitve so stroški projektiranja, stroški pridobivanja upravnih 
dovoljenj in potrebnih stvarnih pravic, stroški gradnje objektov 
in naprav in vsi drugi stroški, ki jih operater distribucijskega 
sistema ne bi imel, če ne bi prišlo do zadevne priključitve. Za 
izračun ocenjenih stroškov se upoštevajo trenutne cene na 
trgu in podatki iz pogodb preteklih gradenj primerljivih objektov.

(6) Predvideni dodatni stroški operaterja distribucijskega 
sistema so vsi stroški, povezani z obratovanjem ter rednim in 
investicijskim vzdrževanjem, ki jih bo imel operater distribucij-
skega sistema v ekonomski dobi uporabe priključka. Dodatne 
stroške določi operater distribucijskega sistema na podlagi 
stroškov s podobnimi objekti.

(7) Strošek reguliranega donosa na sredstva se določi v 
višini, kot se določa s splošnim aktom agencije, ki ureja meto-
dologijo za določitev regulativnega okvira.

(8) Predvideni dodatni prihodki operaterja distribucijskega 
sistema so vsi prihodki, ki jih bo operater distribucijskega siste-
ma imel zaradi novega priključka, upoštevaje predvideni obseg 
uporabe priključka po posameznih letih, ki izhaja iz vloge za 
izdajo soglasja za priključitev.
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(9) Dodatne prihodke in stroške, ki se upoštevajo pri anali-
zi ekonomske upravičenosti, ugotavlja operater distribucijskega 
sistema na podlagi podatkov, ki veljajo na dan, ko je operater 
distribucijskega sistema prejel popolno vlogo za izdajo soglasja 
za priključitev uporabnika na distribucijski sistem.

38. člen
(določitev sorazmernih  

in nesorazmernih stroškov priključitve)
(1) Priključitev je ekonomsko upravičena, če predvideni 

dodatni prihodki zadoščajo za pokritje vseh stroškov priključi-
tve. Vse stroške priključitve, ki so ekonomsko upravičeni, nosi 
operater distribucijskega sistema (sorazmerni stroški priklju-
čitve).

(2) Če predvideni dodatni prihodki ne zadoščajo za po-
kritje vseh stroškov priključitve, ima uporabnik distribucijskega 
sistema pravico do priključitve le, če sam pokrije tisti del stro-
škov, ki ni pokrit s predvidenimi dodatnimi prihodki (nesoraz-
merni stroški priključitve).

(3) Operater distribucijskega sistema določi nesoraz-
merne stroške kot znesek, ki je potreben, da je v referenčni 
ekonomski dobi uporabe priključka v celoti upoštevana takšna 
pričakovana interna stopnja donosnosti naložbe, kot je določe-
na v sedmem odstavku prejšnjega člena.

(4) Operater distribucijskega sistema ni dolžan začeti z 
izvedbo naložbe, dokler uporabnik distribucijskega sistema ne 
sklene pogodbe o priključitvi in dokler se ne zaveže, da plača 
nesorazmerne stroške, če so le-ti bili določeni s soglasjem 
za priključitev (npr. zagotovitev morebitnih jamstev v primeru 
odloženega plačila).

39. člen
(vračilo dela nesorazmernih stroškov zaradi priključitve novih 

uporabnikov distribucijskega sistema)
(1) Če se na priključek obstoječega uporabnika, za kate-

rega so bili plačani nesorazmerni stroški, priključi nov uporab-
nik v času referenčne ekonomske dobe uporabe priključka, se 
mu pri oceni ekonomske upravičenosti priključitve upošteva 
tudi neamortizirani del prvotne naložbe (upoštevaje referenčno 
ekonomsko dobo), ki se pokriva s prihodki iz naslova že zara-
čunanih nesorazmernih stroškov.

(2) Če novemu uporabniku na podlagi tako izračunane 
ocene ekonomske upravičenosti nastanejo nesorazmerni stro-
ški, je le-te dolžan plačati v skladu s tem aktom.

(3) Delež plačanih nesorazmernih stroškov novega upo-
rabnika je operater distribucijskega sistema dolžan povrniti že 
obstoječemu uporabniku in se določi v sorazmerju z deležem 
predvidenega letnega odjema za obstoječega uporabnika (po-
datek iz soglasja za priključitev) glede na skupen predviden 
letni odjem obstoječega in novega uporabnika (oba podatka iz 
soglasij za priključitev), hkrati pa vračilo ne sme biti večje od 
že plačanih nesorazmernih stroškov obstoječega uporabnika.

(4) Operater vrne del nesorazmernih stroškov obstoje-
čemu uporabniku v 30 dneh po tem, ko mu ta sporoči vse 
potrebne podatke za nakazilo (številko transakcijskega računa 
ter druge potrebne podatke) in ko prejme celotno plačilo neso-
razmernih stroškov od novega uporabnika priključka.

4. Soglasje za priključitev

40. člen
(soglasje za priključitev)

(1) Za vsako posamezno priključitev mora oseba iz prvega 
odstavka 30. člena tega akta pridobiti soglasje za priključitev.

(2) V soglasju za priključitev morajo biti navedeni:
1. ime in priimek oziroma naziv firme in naslov investitorja 

ali lastnika stavbe (v nadaljnjem besedilu: imetnik soglasja za 
priključitev);

2. naslov stavbe oziroma objekta, na kateri bo izvedeno 
priključno mesto uporabnika (ulica, hišna številka, kraj in identi-

fikacijska številka stavbe ali dela stavbe iz zemljiške knjige, ozi-
roma če ta ni urejena, zemljiške parcele, na kateri leži stavba);

3. naslove stavb ali delov stavb, ki se bodo oskrbovale z 
zemeljskim plinom preko priključnega mesta uporabnika (ulica, 
hišna številka, kraj in identifikacijska številka stavbe ali dela 
stavbe iz zemljiške knjige, oziroma če ta ni urejena, zemljiške 
parcele, na kateri leži stavba);

4. številka merilnega mesta (enoumna oznaka odjemnega 
mesta);

5. navedba načrtov in dokumentov, ki so predloženi vlogi 
za soglasje in na podlagi katerih je izdano soglasje;

6. priključno mesto na omrežju;
7. priključno mesto uporabnika;
8. največji delovni tlak in najmanjši zagotovljeni delovni 

tlak zemeljskega plina na priključnem mestu uporabnika;
9. največji pretok priključka (Nm3/h);
10. predviden obseg uporabe priključka, izražen kot:
– predvidena moč trošil v kW;
– predviden letni odjem zemeljskega plina v kWh;
– predvidena distribucijska zmogljivost v kWh/dan, na ka-

teri temelji izračun ekonomske upravičenosti priključitve (samo 
v primeru, če je bila distribucijska zmogljivost uporabljena v 
izračunu);

11. datum predvidenega začetka uporabe priključka in 
predvideno trajanje uporabe priključka;

12. namen uporabe priključka;
13. ocenjeni stroški operaterja distribucijskega sistema za 

izvedbo potrebne investicije in višina morebitnih nesorazmernih 
stroškov, vključno s pogoji plačila;

14. določbo, da operater distribucijskega sistema ni dol-
žan začeti z izvedbo naložbe, dokler imetnik soglasja za priklju-
čitev ne sklene pogodbe o priključitvi in dokler se ne zaveže, 
da plača nesorazmerne stroške, če so le-ti bili določeni s 
soglasjem za priključitev (npr. zagotovitev morebitnih jamstev 
v primeru odloženega plačila);

15. sklenitev pogodbe o priključitvi in pojasnilo o prene-
hanju veljavnosti soglasja za priključitev, vse v skladu s šestim 
odstavkom 35. člena tega akta;

16. pogoj, da bo priključitev stavbe na distribucijski sistem 
možna, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji v skladu s tem aktom, 
Tehničnimi zahtevami za graditev distribucijskih plinovodov in 
priključkov ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana 
in predloženimi projekti oziroma dokumentacijo za izvedbo;

17. navedba morebitnih tehničnih in drugih pogojev za 
priključitev ter, pri večjih uporabnikih, če to izhaja iz narave 
priključka, posebnosti odjema in tehnologije uporabe zemelj-
skega plina.

(3) Veljavnost soglasja za priključitev preneha skladno z 
EZ-1, razen če ni skladno s tem zakonom podaljšano.

41. člen
(prenos soglasja za priključitev)

(1) Soglasje za priključitev se lahko prenese na pravno ali 
fizično osebo, ki pridobi te objekte, naprave ali napeljave, če 
pride po izdaji soglasja za priključitev in pred sklenitvijo pogod-
be o priključitvi do katerega od naslednjih razlogov:

– če imetnik soglasja za priključitev umre (fizična oseba) 
ali preneha obstajati (pravna oseba);

– če gre za spremembo gradbenega dovoljenja zaradi 
spremembe investitorja ali zaradi pravnega prometa z objek-
tom.

(2) Operater distribucijskega sistema na zahtevo novega 
investitorja oziroma lastnika prenese soglasje iz prejšnjega 
odstavka na to novo osebo ali več oseb.

(3) Zahtevo za prenos soglasja mora novi lastnik oziroma 
investitor vložiti najkasneje v 30 dneh po prejemu sodne ali 
upravne odločbe oziroma od sklenitve pogodbe, iz katere iz-
haja razlog za prenos soglasja iz prejšnjega odstavka. Zahtevi 
mora biti predložen dokaz o prenosu investitorstva, o pravnem 
nasledstvu ali o pridobitvi lastninske pravice iz prejšnjega od-
stavka.
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(4) Soglasje se prenese na novo osebo ali več oseb 
z uradnim zaznamkom, ki se nanaša zgolj na spremembo 
imetnika oziroma imetnikov soglasja. Z uradnim zaznamkom 
ostanejo ostali pogoji iz soglasja za priključitev, vključno z roki, 
nespremenjeni.

5. Pogodba o priključitvi

42. člen
(pogodba o priključitvi)

(1) Pogodba o priključitvi se lahko sklene le z imetnikom 
veljavnega soglasja za priključitev. Operater distribucijskega 
sistema in imetnik veljavnega soglasja za priključitev skleneta 
v roku, ki je določen v soglasju za priključitev, pogodbo o pri-
ključitvi, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti v 
zvezi s priključitvijo.

(2) V pogodbi stranki zlasti uredita:
1. obseg del, ki jih je treba realizirati za priključitev na 

distribucijski sistem;
2. glavne tehnične karakteristike oziroma osnovne pa-

rametre priključka, npr. priključno mesto na omrežju, traso 
priključka, priključno mesto uporabnika, dimenzijo priključka, 
nazivni tlak priključka, največji pretok priključka (Nm3/h);

3. navedba oskrbovanih stavb ali delov stavb;
4. lastništvo priključka;
5. številko merilnega mesta (enoumna oznaka odjemnega 

mesta);
6. medsebojna razmerja v zvezi z vzdrževanjem priključ-

ka, če je priključek v lasti uporabnika;
7. rok izvedbe priključka in začetek uporabe priključka;
8. namen uporabe priključka;
9. višino in način plačila morebitnih nesorazmernih stro-

škov priključitve;
10. ureditev razmerij v povezavi s prekinitvijo priključitve 

ali odstranitvijo priključka na zahtevo uporabnika ter obvezo za 
plačilo s tem povezanih stroškov;

11. posledice neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe o 
priključitvi;

12. določbo, da je imetnik soglasja za priključitev kot 
uporabnik dolžan upoštevati določbe tega akta, ki se nanašajo 
na notranjo plinsko napeljavo (npr. izgradnjo, vzdrževanje) in 
druge naprave, potrebne za delovanje plinske napeljave, ki so 
v njegovi lasti (npr. naprave za regulacijo tlaka plina).

(3) Operater distribucijskega sistema ni dolžan začeti z 
naložbo za izvedbo priključitve, dokler imetnik soglasja za pri-
ključitev ne sklene pogodbe o priključitvi skladno z določbami 
tega člena. Na podlagi sklenjene pogodbe o priključitvi uporab-
nik še ne pridobi pravice do uporabe sistema, ki se zagotovi s 
sklenitvijo pogodbe o dostopu.

43. člen
(gradnja priključka)

(1) Skladno s sklenjeno pogodbo o priključitvi operater 
distribucijskega sistema ali ustrezno registriran in strokovno 
usposobljen pogodbeni izvajalec po pooblastilu in pod nad-
zorom operaterja distribucijskega sistema zgradi priključek in 
morebitne druge potrebne objekte distribucijskega sistema, ki 
omogočajo tehnično izvedbo priključka in njegovo uporabo.

(2)  Nadzor nad gradnjo priključka izvaja operater distri-
bucijskega sistema na stroške lastnika priključka, kar se uredi 
s pogodbo o priključitvi.

6. Zaplinjanje priključka

44. člen
(zaplinjanje priključka)

(1) Ko je priključek zgrajen in je možna njegova upora-
ba, operater distribucijskega sistema o tem obvesti imetnika 
soglasja in ga obvesti, da bo v roku, ki ga določi operater 
distribucijskega sistema, izvedeno zaplininje priključka. Pred 

zaplinjanjem morajo biti izpolnjeni pogoji, določeni v Tehničnih 
zahtevah za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter 
notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana.

(2) Zaplinjanje priključka izvede operater distribucijskega 
sistema. Imetnik soglasja je lahko pri tem prisoten.

(3) Potem, ko je priključek odzračen in je na izhodu iz 
glavne zaporne pipe dosežena ustrezna koncentracija zemelj-
skega plina (metana), operater distribucijskega sistema glavno 
zaporno pipo zapre, začepi in zaplombira.

(4) Po uspešnem zaplinjanju operater distribucijskega sis-
tema izda zapisnik in ga posreduje imetniku soglasja. Z dnem 
izdaje zapisnika se šteje, da je priključitev izvedena (objekt, na 
katerem je priključitev izvedena, se v tem aktu označuje tudi 
kot »priključeni objekt«).

(5) Z izvedbo priključka in zaplinjanja le-tega se zagotovi 
funkcionalnost priključka in možnost pričetka odjema, ki je 
pogojena s sklenitvijo pogodbe o dostopu in pogodbe o dobavi 
ter z ustrezno notranjo plinsko napeljavo.

(6) Uporabnik glavne zaporne pipe ne sme odčepiti in/ali 
odpirati oziroma poškodovati in/ali odstraniti plombe.

(7) Vsakič, ko se izvaja zaplinjanje priključka, mora upo-
rabnik omogočiti prost dostop do priključka, ki operaterju dis-
tribucijskega sistema omogoča učinkovito izvedbo zaplinjanja.

7. Spremembe osnovnih parametrov obstoječega 
priključka in sprememba uporabnika

45. člen
(spremembe uporabnika pred priključitvijo)

(1) Če pride po sklenitvi pogodbe o priključitvi in pred de-
jansko priključitvijo do prenosa soglasja za priključitev, se pre-
nos pogodbe o priključitvi izvede smiselno upoštevaje določbe 
iz 41. člena tega akta, ki urejajo prenos soglasja za priključitev.

(2) Za dokumente, ki jih operater distribucijskega sistema 
sprejme kot dokazilo za spremembo lastništva, šteje zemljiško 
knjižni izpisek. Izjemoma, če zemljiška knjiga ni urejena, opera-
ter distribucijskega sistema sprejme kot dokaz za spremembo 
lastništva dokazilo o vložitvi predloga za vpis v zemljiško knjigo 
skupaj s:

– kopijo overjene prodajne, menjalne ali darilne pogodbe,
– kopijo pravnomočnega sklepa o dedovanju,
– kopijo pravnomočne sodne ali upravne odločbe ali
– kopijo sporazuma o razdelitvi premoženja.
(3) Če so izpolnjeni pogoji iz tega člena za prenos pogod-

be o priključitvi, se prenos izvede tako, da sklenejo dotedanji 
imetnik soglasja za priključitev, novi imetnik in operater distri-
bucijskega sistema aneks k pogodbi o priključitvi, na podlagi 
katerega novi imetnik soglasja za priključitev vstopa v vse pra-
vice in obveznosti iz pogodbe o priključitvi. V primeru smrti ali 
prenehanja pravne osebe skleneta aneks k pogodbi o priklju-
čitvi novi imetnik soglasja in operater distribucijskega sistema.

(4) Priključek je funkcionalni del objekta oziroma stavbe, 
za katero je priključek zgrajen. V primeru prenosa lastninske 
pravice (singularno ali univerzalno pravno nasledstvo) na ne-
premičnini, za katero je priključek zgrajen, se prenese tudi la-
stninska pravica na priključku, če je ta v lasti odjemalca. Lastnik 
priključka lahko lastninsko pravico na priključku prenese na 
drugo osebo le s pravnim poslom, s katerim prenese lastninsko 
pravico na nepremičnini, za katero je priključek zgrajen.

(5) V primeru prenosa lastninske pravice na več oseb se 
smiselno uporabljajo določbe 33. člena tega akta o solastnikih 
oziroma etažnih lastnikih.

(6) Imetnik soglasja za priključitev, ki ima z operaterjem 
distribucijskega sistema sklenjeno pogodbo o priključitvi, je 
dolžan obvestiti operaterja distribucijskega sistema o vseh 
spremembah.

(7) Če lastnik priključka prenese na drugo osebo lastnin-
sko pravico le glede dela nepremičnine, na kateri je priključek, 
se priključek prenese na drugo osebo le, če se tako dogovorita 
v pogodbi o prenosu lastninske pravice lastnik in novi lastnik 
priključka.
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46. člen
(sprememba uporabnika po izvedeni priključitvi)

Če pride po izvedeni priključitvi do prenosa soglasja za 
priključitev na novega lastnika oziroma do lastninsko pravnih 
sprememb pri lastnikih priključenih objektov in obveznosti iz po-
godbe o priključitvi še niso bile v celoti izpolnjene, novi lastnik, 
dosedanji lastnik in operater distribucijskega sistema sklenejo 
sporazum o izvršitvi obveznosti iz pogodbe.

47. člen
(sprememba osnovnih parametrov priključka)

(1) Lastnik mora zaprositi za novo soglasje za priključitev, 
če želi, da se spremenijo katerikoli od naslednjih osnovnih 
parametrov priključka:

– največji pretok priključka v Nm3/h;
– priključno mesto uporabnika;
– priključno mesto na omrežju;
– trasa ali
– konstrukcija priključka.
(2) Na zahtevo lastnika se lahko izvedejo spremembe 

osnovnih parametrov priključka šele po pridobitvi novega so-
glasja za priključitev, ki se nanaša na nove osnovne parametre 
priključka in sklenitvi nove pogodbe o priključitvi.

(3) Soglasje za spremembo osnovnih parametrov pri-
ključka se izda tako, da se lastniku izda novo soglasje za pri-
ključitev. Na podlagi novega soglasja se z uporabnikom sklene 
nova pogodba o priključitvi. Če na podlagi nove vloge za izdajo 
soglasja za spremembo priključka operater distribucijskega 
sistema ugotovi, da se bo obseg uporabe priključka zmanjšal 
glede na že izdano soglasje o priključitvi in ekonomska refe-
renčna doba prvotnega priključka še ni potekla, uporabnik z 
novo pogodbo o priključitvi prevzame tudi vse neporavnane 
obveznosti iz prejšnje pogodbe o priključitvi.

(4) Če sprememba osnovnih parametrov priključka vklju-
čuje dela, zaradi katerih je bilo treba prekiniti odjem plina na 
priključnem mestu, se za ponovno zaplinjanje uporabljajo do-
ločbe tega akta, ki urejajo zaplinjanje priključka.

(5) Z dnem pričetka uporabe priključka s spremenjenimi 
osnovnimi parametri priključka na podlagi novega soglasja za 
priključitev, preneha prejšnje soglasje za priključitev.

8. Gradnja, zaplinjanje in uporaba notranje  
plinske napeljave

48. člen
(gradnja, zaplinjanje in uporaba notranje plinske napeljave)

(1) Gradnjo ali predelavo notranje plinske napeljave lahko 
izvaja zgolj ustrezno registriran in strokovno usposobljen izva-
jalec. Notranja plinska napeljava mora biti izvedena skladno 
s Tehničnimi zahtevami za graditev distribucijskih plinovodov 
in priključkov ter notranjih plinskih napeljav Energetike Lju-
bljana. Lastnik je odgovoren za pravilnost oziroma ustreznost 
izvedbe ter vzdrževanje notranje plinske napeljave vključno z 
namestitvijo, vgradnjo in varnim obratovanjem plinskih trošil in 
odvodom dimnih plinov.

(2) Lastnik mora pred zaplinjanjem oziroma uplinjanjem 
(pred prvim zaplinjanjem ali v primeru predelave notranje plin-
ske napeljave in v drugih primerih, ko je treba izvesti zaplinja-
nje) podati operaterju distribucijskega sistema vlogo za prvo ali 
ponovno zaplinjanje notranje plinske napeljave na distribucijski 
sistem.

(3) Dokumentacija, ki jo mora lastnik predati operaterju 
distribucijskega sistema pred izvedbo zaplinjanja notranje plin-
ske napeljave v primeru prvega zaplinjanja, ali ponovnega za-
plinjanja notranje plinske napeljave oziroma v primeru menjave 
trošil in v vseh drugih primerih naknadne vgradnje notranje 
plinske napeljave v že zgrajeni objekt, je določena v Tehničnih 
zahtevah za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter 
notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana.

(4) Zaplinjanje in razplinjanje notranje plinske napeljave 
lahko izvede samo operater distribucijskega sistema. Vsakič, 
ko se izvaja zaplinjanje ali razplinjanje notranje plinske nape-
ljave, mora lastnik omogočiti prost dostop do notranje plinske 
napeljave, ki operaterju distribucijskega sistema omogoča učin-
kovito izvedbo zaplinjanja oziroma razplinjanja.

(5) Operater distribucijskega sistema ima pravico, da no-
tranjo plinsko napeljavo pred začetkom obratovanja in v času 
obratovanja pregleda in se prepriča, da plinska napeljava ne 
povzroča nedovoljenih učinkov na opremo sistemskega ope-
raterja ali tretje osebe. Operater distribucijskega sistema mora 
sestaviti zapisnik o zaplinjanju notranje plinske napeljave na 
način oziroma v obliki, kot je to določeno v Tehničnih zahtevah 
za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih 
plinskih napeljav Energetike Ljubljana. Zapisnik mora biti se-
stavljen pred prvim ali ponovnim zaplinjanjem notranje plinske 
napeljave iz drugega odstavka tega člena.

(6) Za predpisano izvedbo, dograditev, predelavo plinske 
napeljave za glavno plinsko zaporno pipo je odgovoren lastnik 
oziroma izvajalec notranje plinske napeljave, za vzdrževanje 
napeljave pa lastnik.

(7) S plinsko napeljavo in plinskimi trošili mora lastnik, 
ki je imetnik soglasja za priključitev oziroma vsakokratni upo-
rabnik, upravljati na tak način, da je izključena verjetnost za 
nastanek motenj pri drugih uporabnikih ali možnost negativnih 
učinkov na opremo operaterja distribucijskega sistema.

(8) Dograditve in predelave notranje plinske napeljave, 
zamenjavo ali uporabo dodatnih plinskih trošil je treba prija-
viti operaterju distribucijskega sistema in po potrebi pridobiti 
ustrezno soglasje za priključitev oziroma zahtevati spremembo 
veljavnega soglasja skladno z določbami tega akta.

(9) Po aktiviranju odjemnega mesta operater distribucij-
skega sistema in lastnik izdelata zapisnik o merilnem mestu. 
Lastnik sme notranjo plinsko napeljavo uporabljati šele po 
tem, ko:

– je z dobaviteljem sklenjena pogodba o dobavi zemelj-
skega plina;

– je z operaterjem distribucijskega sistema sklenjena po-
godba o dostopu do distribucijskega sistema;

– so izpolnjeni morebitni drugi pogoji, določeni z vsakokrat 
veljavno zakonodajo.

(10) Zapisnik o merilnem mestu in zapisnik o zaplinja-
nju notranje plinske napeljave sta lahko združena v skupen 
zapisnik o zaplinjaju notranje plinske napeljave in o merilnem 
mestu.

(11) Po vsakem izvedenem odklopu, ki traja več kot en 
dan, je pred ponovnim priklopom treba izvesti naslednje ak-
tivnosti:

– pregled notranje plinske napeljave,
– preizkus tesnosti in
– zaplinjanje.

49. člen
(naprave za regulacijo tlaka plina)

(1) Naprave za regulacijo tlaka plina, ki so nameščene 
na notranji plinski napeljavi so regulator tlaka plina ali skupni 
regulator za več uporabnikov (kabinetna regulacijska postaja).

(2) Tip, velikost in lokacijo vgradnje naprave za regulacijo 
tlaka plina se določijo v skladu s Tehničnimi zahtevami za gradi-
tev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih 
napeljav Energetike Ljubljana.

(3) Naprave za regulacijo tlaka plina ima vselej v lasti 
oseba, ki je lastnik pripadajoče merilne opreme, pri čemer je 
to lahko lastnik (imetnik soglasja) ali operater distribucijskega 
sistema.

(4) Uporabnik mora omogočiti operaterju distribucijskega 
sistema neoviran pristop do vseh naprav za regulacijo tlaka 
plina.

(5) Uporabnik mora o vsaki poškodbi, okvari ali netesno-
sti naprave za regulacijo tlaka plina takoj obvestiti operaterja 
distribucijskega sistema.
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(6) Če je pri uporabniku zaradi sprememb na notranji 
plinski napeljavi ali iz razloga sprememb osnovnih parametrov 
priključka treba zamenjati napravo za regulacijo tlaka plina, na-
meščeno na notranji plinski napeljavi, z novo drugih dimenzij in 
karakteristik, nosi vse stroške nabave in vgradnje nove naprave 
lastnik naprave za regulacijo tlaka.

(7) Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem in 
vzdrževanjem regulatorjev tlaka izvaja operater distribucijskega 
sistema ali po njegovem pooblastilu za to usposobljen izvajalec 
skladno z določbami Tehničnih zahtev za graditev distribucij-
skih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav 
Energetike Ljubljana.

(8) Regulator tlaka mora biti zaplombiran.

9. Pravila v zvezi z odklopom

50. člen
(začasni odklop)

(1) Operater distribucijskega sistema sme začasno odklo-
piti uporabnika sistema zaradi:

– rednega ali izrednega vzdrževanja;
– pregledov ali remontov;
– preizkusov ali kontrolnih meritev;
– razširitev omrežja.
(2) Operater distribucijskega sistema je dolžan o pred-

videnem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema v 
pisni obliki ali na drug primeren osebni način, v primeru večjega 
števila odjemalcev in če osebno obveščanje ni stroškovno učin-
kovito, pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani 
operaterja distribucijskega sistema vsaj 48 ur pred prekinitvijo.

(3) Operater distribucijskega sistema je dolžan o ne-
predvideni prekinitvi distribucije v najkrajšem možnem času 
obvestiti prizadete odjemalce na spletni strani operaterja di-
stribucijskega sistema, v primeru večjih motenj v distribucij-
skem sistemu pa tudi v sredstvih javnega obveščanja. Če ima 
operater distribucijskega sistema podatek o upravniku stavbe, 
obvesti tudi njega.

(4) V primeru skupne kotlovnice operater distribucijskega 
sistema v primerih iz prvega, drugega in prejšnjega odstavka 
obvesti upravnika, ki ga ima v svojih evidencah.

(5) Obvestilo na spletni strani operaterja distribucijskega 
sistema mora vsebovati:

– opredelitev geografskega območja (ulica, naselje, me-
stna četrt), na katerem bo prekinjena distribucija;

– obdobje prekinitve distribucije.
(6) Predvidena dela je operater distribucijskega sistema 

dolžan opraviti v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi, 
in izbrati čas, ki čim manj prizadene uporabnike.

(7) Predvidena redna vzdrževalna dela na distribucijskem 
sistemu se ne smejo izvajati v času, ko je mogoče, glede na 
letni čas oziroma nizke zunanje temperature, pričakovati večjo 
porabo zemeljskega plina.

(8) V primeru odklopa zaradi motenj ali okvar na distribu-
cijskem sistemu, ki nastanejo kot posledica višje sile, operater 
distribucijskega sistema izvede izredna in nepredvidena dela 
za zagotovitev nemotenega in zanesljivega obratovanja distri-
bucijskega sistema v najkrajšem možnem času.

51. člen
(odklop po predhodnem obvestilu)

(1) Operater distribucijskega sistema odklopi uporabnika 
sistema po predhodnem obvestilu iz razlogov, navedenih v 
EZ-1, če le-ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje 
obveznosti s tem, da odstrani vzrok ali vzroke za odklop (npr. 
motenje dobave drugim uporabnikom, onemogočanje pravilne-
ga registriranja obračunskih količin, neplačilo omrežnine ozi-
roma stroškov v zvezi z uporabo sistema). Rok za izpolnitev 
obveznosti v predhodnem obvestilu določi operater distribucij-
skega sistema skladno z EZ-1.

(2) Če uporabnik ne odpravi razlogov, operater distri-
bucijskega sistema po preteku roka, določenega v obvestilu, 

uporabnika odklopi tako, da je onemogočen nadaljnji odjem 
zemeljskega plina na zadevnem odjemnem mestu.

(3) Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi, ali 
dobavitelj, ki mu je odjemalec sporočil, da odstopa od pogod-
be, je dolžan operaterja distribucijskega sistema obvestiti o 
odstopu najkasneje zadnji delovni dan v času odpovednega 
roka. Operater distribucijskega sistema odklopi uporabnika, če 
le-ta v roku, določenem v predhodnem obvestilu o odklopu, ne 
zamenja dobavitelja ali v tem roku ne sklene nove pogodbe o 
dobavi z obstoječim dobaviteljem.

(4) Operater distribucijskega sistema mora gospodinj-
skega odjemalca o predvidenem odklopu obvestiti vsaj 15 dni 
vnaprej, poslovnega odjemalca pa vsaj osem dni vnaprej.

(5) Operater distribucijskega sistema v primerih odklopa 
po predhodnem obvestilu odklopi odjemno mesto odjemalca 
tako, da zapre in začepi zaporno pipo pred plinomerom in 
demontira plinomer.

(6) Če ni mogoča izvedba odklopa po petem odstav-
ku tega člena ali tak odklop ni zadostna rešitev za odpravo 
vzroka odklopa operater distribucijskega sistema lahko izvede 
odklop s fizično prekinitvijo priključka na priključnem mestu na 
omrežju.

(7) Uporabnik, ki je bil odklopljen po predhodnem obvesti-
lu, nosi vse stroške tega odklopa in ponovnega priklopa. Stro-
šek odklopa in ponovnega priklopa je določen v ceniku ostalih 
storitev operaterja distribucijskega sistema, ki je objavljen na 
spletni strani operaterja distribucijskega sistema.

52. člen
(odklop brez predhodnega obvestila)

(1) Operater distribucijskega sistema odklopi uporabnika 
brez predhodnega obvestila, če:

– uporabnik sistema z obratovanjem svojih energetskih 
objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi 
ali ogroža premoženje;

– uporabnik sistema ob pomanjkanju zemeljskega plina 
ne upošteva ukrepov o omejevanju odjema zemeljskega plina 
iz sistema;

– uporabnik sistema brez soglasja operaterja sistema 
priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave.

(2) Odklop iz prejšnjega odstavka se izvede tako, da 
operater distribucijskega sistema zapre in začepi zaporno pipo 
pred plinomerom in demontira plinomer.

(3) Če ni mogoča izvedba odklopa po prejšnjem odstav-
ku tega člena ali tak odklop ni zadostna rešitev za odpravo 
vzroka odklopa operater distribucijskega sistema lahko izvede 
odklop s fizično prekinitvijo priključka na priključnem mestu na 
omrežju.

(4) Uporabnik, ki je bil odklopljen, nosi vse stroške tega 
odklopa in ponovnega priklopa. Strošek odklopa in ponovnega 
priklopa je določen v ceniku ostalih storitev operaterja distribu-
cijskega sistema.

53. člen
(odklop na zahtevo uporabnika sistema)

(1) Uporabnik sistema, ki je lastnik priključenega objekta 
(odjemnega mesta), lahko od operaterja distribucijskega sis-
tema zahteva, da njegovo odjemno mesto odklopi. Operater 
distribucijskega sistema in lastnik sporazumno določita dan, ko 
se odjem zemeljskega plina na priključku prekine in se izvede 
odklop. Odklop od omrežja ni možen v primerih, določenih v 
tem aktu in EZ-1.

(2) Pravica lastnika do odklopa po tem členu ne posega 
v njegove obveznosti iz veljavnih pogodb o priključitvi in o do-
stopu, ki so bile sklenjene za to odjemno mesto.

(3) Lastnik mora za ponovno priključitev, če je odklop 
trajal dlje kot tri leta, pridobiti novo soglasje za priključitev in 
skleniti novo pogodbo o priključitvi. S sklenitvijo nove pogodbe 
o priključitvi, se razveljavi prejšnja pogodba o priključitvi, če ta 
ni bila razvezana že na podlagi sporazuma strank.
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(4) Operater distribucijskega sistema lahko zavrne ponov-
no priključitev na tem priključku, dokler mu lastnik priključenega 
objekta ne poravna vseh obveznosti iz pogodbe o priključitvi in 
dostopu, ki izvirajo iz časa pred odklopom, razen če so obve-
znosti že zastarale.

(5) V primeru, da želi lastnik ponovno priključitev na 
distribucijski sistem v roku, ki je krajši od enega leta, mora ob 
priklopu plačati tudi fiksne stroške omrežnine v času odklopa.

(6) Operater distribucijskega sistema izvede odklop tako, 
da zapre in začepi zaporno pipo pred plinomerom in demontira 
plinomer. Lastnik, ki je zahteval odklop, nosi stroške odklopa, 
določene v ceniku ostalih storitev operaterja distribucijskega 
sistema.

(7) V primeru odklopa, ki je bil izveden na zahtevo uporab-
nika, je lastnik v primeru ponovnega priklopa poleg obveznosti 
iz tega člena dolžan plačati tudi stroške ponovnega priklopa, 
določene v ceniku ostalih storitev operaterja distribucijskega 
sistema.

54. člen
(trajni odklop)

(1) Odklop odjemnega mesta na zahtevo lastnika, ki traja 
neprekinjeno več kot tri leta, se evidentira kot trajni odklop.

(2) Kot trajni odklop se evidentira tudi odklop iz 51. in 
52. člena tega akta, če lastnik v roku treh let od odklopa ne 
odstrani vzroka ali vzrokov odklopa.

(3) Vsaka ponovna priključitev na trajno odklopljenem od-
jemnem mestu je nova priključitev v smislu določb iz tega akta.

(4) Če trajno odklopljen priključek zaradi dotrajanosti 
predstavlja varnostno tveganje za varno in zanesljivo delovanje 
sistema, življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje, ope-
rater distribucijskega sistema obvesti odjemalca o nameravani 
fizični prekinitvi, pri čemer ga seznami z možnostjo in stroški 
obnove, potrebne za ohranitev funkcionalnega stanja priključka 
in možnosti nadaljnje uporabe.

(5) Če želi lastnik objekt oziroma stavbo, v katero je nape-
ljan priključek, odstraniti, mora izvedbo odstranitve predhodno 
uskladiti z operaterjem distribucijskega sistema. Pri tem mora 
operaterju distribucijskega sistema predložiti načrt odstranje-
valnih del, v katerem se prikaže potek del in način odstranitve 
priključka, operater distribucijskega sistema pa poda pogoje, ki 
jih mora lastnik upoštevati pri odstranjevanju priključka.

55. člen
(odklop v primeru neupravičenega odjema)

(1) Če odjemalec po izvedenem odklopu še vedno odjema 
zemeljski plin, se ta odjem šteje kot neupravičen odjem.

(2) Če kljub odklopu odjemnega mesta pride do neupra-
vičenega odjema preko priključka, namenjenega oskrbi tega 
odjemnega mesta, lahko operater distribucijskega sistema iz-
vede odklop na priključnem mestu na omrežju. Nastali stroški 
bremenijo uporabnika sistema oziroma lastnika.

V. NAČIN IZVAJANJA DOSTOPA  
DO DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. Pogoji za dostop do distribucijskega sistema

56. člen
(načelo reguliranega dostopa do omrežja)

Oskrba z zemeljskim plinom se izvaja po načelu regulira-
nega dostopa tretje strani do distribucijskega sistema. Uporab-
niki plačujejo stroške za dostop do distribucijskega sistema na 
podlagi tarifnih postavk, predhodno odobrenih s strani agencije 
in objavljenih skladno z EZ-1.

57. člen
(ocena možnosti dostopa in zavrnitev dostopa  

do distribucijskega sistema)
(1) Operater distribucijskega sistema mora objektivno in 

nediskriminatorno omogočati dostop do sistema uporabnikom.

(2) Operater distribucijskega sistema sme zavrniti dostop 
do distribucijskega sistema zaradi razlogov, ki so navedeni v 
EZ-1.

(3) Če operater distribucijskega sistema dostop do distri-
bucijskega sistema zavrne mora razloge za zavrnitev dostopa 
do distribucijskega sistema utemeljiti in jih nemudoma pisno 
sporočiti osebi, ki zahteva dostop do distribucijskega sistema.

(4) O sporih v zvezi z zavrnitvijo dostopa do distribucijske-
ga sistema odloča agencija v skladu z EZ-1.

2. Pogodba o dostopu

58. člen
(sklenitev pogodbe o dostopu)

(1) Dostop do distribucijskega sistema se uredi s pisno 
pogodbo o dostopu, ki jo pred začetkom uporabe distribucij-
skega sistema skleneta Operater distribucijskega sistema in 
končni odjemalec, ki je lastnik priključenega objekta ali dela 
objekta. Operater distribucijskega sistema in lastnik pogodbo 
o dostopu skleneta po tem, ko so pogoji iz soglasja za priklju-
čitev in pogodbe o priključitvi izpolnjeni ter sklenjena pogodba 
o dobavi z izbranim dobaviteljem.

(2) Če dobavitelj oziroma druga pooblaščena oseba ureja 
dostop do distribucijskega sistema v imenu in za račun lastnika, 
mora predložiti njegovo pooblastilo.

(3) Pogodba o dostopu se sklepa v pisni obliki. Če pogod-
ba o dostopu ni bila sklenjena v pisni obliki in končni odjemalec 
zemeljski plin dejansko odjema, se šteje, da je pogodbeno raz-
merje med operaterjem distribucijskega sistema in lastnikom 
nastalo z dnem začetka distribucije oziroma odjema zemelj-
skega plina. Če končni odjemalec, ki odjema zemeljski plin, ni 
lastnik priključenega objekta oziroma stavbe, sta končni odje-
malec, ki odjema zemeljski plin, in lastnik solidarno odgovorna 
za obveznosti iz tega akta, razen če je subsidiarna odgovornost 
izrecno določena s posebnim zakonom.

(4) Za potrebe sklenitve pogodbe o dostopu mora lastnik 
oziroma pooblaščena oseba predložiti operaterju distribucij-
skega sistema podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe 
o dostopu.

(5) Pogodba o dostopu se praviloma sklepa za nedoločen 
čas.

(6) Pogodba o dostopu vsebuje:
a) podatke o operaterju distribucijskega sistema, lastniku 

oziroma solastnikih, če gre za odjemno mesto v solastnini:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov, kraj in davčno 

številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno 

številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zastopnik 
družbe;

b) podatke o odjemnem mestu:
– naslov odjemnega mesta (ulica, hišna številka, kraj, 

identifikacijska številka stavbe ali dela stavbe iz zemljiške knji-
ge, razen če ta ni urejena);

– številka merilnega mesta (enoumna oznaka odjemnega 
mesta);

– razvrstitev v odjemno skupino glede na predviden odjem 
ob sklenitvi pogodbe;

c) podatke o plinskih trošilih in namenu uporabe zemelj-
skega plina;

d) podatke o obračunu in načinu plačila;
e) predvideno letno distribuirano količino zemeljske-

ga plina v kWh in pogodbeno distribucijsko zmogljivost v 
kWh/dan za odjemna mesta z zakupljeno zmogljivostjo nad 
800.000 kWh/leto. Pogodbena distribucijska zmogljivost je lah-
ko manjša od tehnične zmogljivosti priključka;

f) trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje 
oziroma odpoved pogodbe;

g) tip in velikost merilne naprave, ki izhaja iz zapisnika o 
merilnem mestu;

h) pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z ne-
izpolnjevanjem pogodbe o dostopu;
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i) za odjemna mesta z letno predvideno letno distribuirano 
količino zemeljskega plina 1.000.000 kWh ali več: v prime-
ru zakupa distribucijskih zmogljivosti medsebojne pravice in 
obveznosti v zvezi s plačilom tako zakupljenih distribucijskih 
zmogljivosti ter prenehanja pogodbe o dostopu oziroma odpo-
vednega roka;

j) za odjemna mesta z letno predvideno letno distribuirano 
količino zemeljskega plina 1.000.000 kWh ali več: v primeru, 
ko se lastnik zaveže distribucijski sistem uporabljati najmanj do 
določenega dne, medsebojne pravice in obveznosti v primeru 
kršitve te obveznosti oziroma odpovednega roka.

(7) Imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik mora 
pogodbo o dostopu podpisati in vrniti operaterju distribucijske-
ga sistema.

59. člen
(spremembe imetnika pogodbe o dostopu)

(1) V primeru lastninsko pravnih sprememb pri lastnikih 
priključenih objektov, ki vplivajo na veljavno pogodbeno raz-
merje med operaterjem distribucijskega sistema in lastnikom, 
sta obstoječi in novi lastnik dolžna operaterja distribucijske-
ga sistema obvestiti o navedenih spremembah najkasneje v 
30 dneh po nastali spremembi ter poskrbeti, da tudi novi lastnik 
sklene pogodbo o dostopu.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka obsega:
a) podatke o dosedanjem lastniku:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno 

številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zasto-
pnik družbe;

b) podatke o novem lastniku:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov končnega odje-

malca, davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno 

številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zasto-
pnik družbe;

c) podatke o odjemnem mestu: številka merilnega mesta 
(enoumna oznaka odjemnega mesta) in naslov odjemnega 
mesta;

d) izpisek iz zemljiške knjige kot dokazilo o prenosu la-
stninske pravice (fotokopijo) oziroma, izjemoma, če zemljiška 
knjiga ni urejena, dokumente iz drugega odstavka 45. člena 
tega akta;

e) števčno stanje merilne naprave na dan prenosa la-
stninske pravice.

(3) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke in prilo-
ge iz prejšnjega odstavka, se soglasje za priključitev prenese 
na novega lastnika, novi lastnik in operater distribucijskega 
sistema pa skleneta novo pogodbo o dostopu. S tem se šteje, 
da je novi lastnik vstopil tudi v pravice in obveznosti iz izdanega 
soglasja za priključitev.

(4) V primeru nepopolnega obvestila iz drugega odstavka 
tega člena operater distribucijskega sistema lastnika obvesti 
o manjkajočih podatkih oziroma dokumentih ter ga pozove k 
dopolnitvi vloge.

(5) V primeru univerzalnega pravnega nasledstva vstopi 
univerzalni pravni naslednik v pravice in obveznosti iz soglasja 
za priključitev dosedanjega lastnika, univerzalni pravni nasle-
dnik lastnika in operater distribucijskega sistema pa skleneta 
aneks k veljavnim pogodbam. Univerzalni pravni naslednik 
lastnika je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spre-
membe obvestiti operaterja distribucijskega sistema o nastali 
spremembi.

60. člen
(sprememba plačnika)

(1) Uporabnik lahko operaterju distribucijskega sistema 
pisno predlaga spremembo plačnika obveznosti (npr. najemnik, 
uporabnik). V tem primeru operater distribucijskega sistema 
račune za plačilo omrežnine in prispevkov ter drugih storitev v 

zvezi z dostopom do distribucijskega omrežja izdaja neposre-
dno plačniku, prav tako pa mu pošilja tudi druga obvestila, ve-
zana na izvajanje pogodbe o dostopu. Tak dogovor ne vpliva na 
obveznosti lastnika (imetnika soglasja) iz naslova pogodbe o 
dostopu oziroma uporabe omrežja preko priključka. Dobavitelj 
posameznega merilnega mesta ne more biti hkrati evidentiran 
tudi kot plačnik, razen v primeru enotnega računa in za merilna 
mesta, kjer je dobavitelj tudi končni odjemalec.

(2) Pisni predlog mora vsebovati:
a) podatke o končnem odjemalcu – lastniku:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno 

številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zasto-
pnik družbe;

b) podatke o plačniku, ki ni lastnik nepremičnine:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov plačnika, davč-

no številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno 

številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zasto-
pnik družbe;

c) podatke o odjemnem mestu: številka merilnega mesta 
(enoumna oznaka odjemnega mesta) in naslov odjemnega 
mesta.

(3) Operater distribucijskega sistema, lastnik in plačnik 
pogodbeno razmerje uredijo s sklenitvijo tripartitnega dodatka 
k pogodbi o dostopu, ki jo ima lastnik sklenjeno z operaterjem 
distribucijskega sistema.

(4) Operater distribucijskega sistema ima pravico, da ne 
privoli v sklenitev dodatka k pogodbi o dostopu iz prejšnjega 
odstavka, dokler niso izpolnjene vse finančne in druge obve-
znosti lastnika na odjemnem mestu. Operater distribucijskega 
sistema mora o tem dejstvu pisno obvestiti lastnika ter navesti 
razlog zavrnitve.

(5) Lastnik, ki ima sklenjeno pogodbo o dostopu, in plač-
nik, ki uporablja zemeljski plin na podlagi sklenjenega dodatka 
k pogodbi o dostopu, sta solidarno odgovorna razen v primerih, 
ko je z zakonom določena subsidiarna odgovornost.

(6) Dodatek k pogodbi o dostopu prične veljati in se začne 
izvajati s prvim naslednjim obračunskim obdobjem, ko je ope-
rater distribucijskega sistema v svoje vložišče prejel podpisan 
dodatek k pogodbi o dostopu, pod pogojem, da operater dis-
tribucijskega sistema razpolaga s sporazumno ugotovljenim 
števčnim stanjem merilne naprave za potrebe spremembe.

(7) Lastnik, ki ima sklenjeno pogodbo o dostopu, in plač-
nik, ki uporablja zemeljski plin na podlagi sklenjenega dodatka 
k pogodbi o dostopu, se zavezujeta, da bosta operaterja distri-
bucijskega sistema obvestila o vseh spremembah, ki bi vplivale 
na pogodbeno razmerje o dostopu.

(8) Za dodatek k pogodbi o dostopu iz tega člena se smi-
selno uporabljajo vse določbe tega akta, ki veljajo za pogodbo 
o dostopu.

61. člen
(sprememba pogodbe o dostopu in obveščanje  

o spremembah)
(1) Lastnik, ki želi spremeniti veljavno pogodbo o dostopu 

(npr. zaradi spremembe zmogljivosti), mora zaprositi za spre-
membo te pogodbe, razen če gre za spremembe, zaradi katerih 
je treba pridobiti novo soglasje za priključitev.

(2) Lastnik mora operaterja distribucijskega sistema o 
spremembah podatkov, pomembnih za izvajanje pravic in 
obveznosti iz pogodbe o dostopu (npr. ime ali firmo, naziv, 
prebivališče, statusno pravne spremembe, uvedbo postopkov 
zaradi insolventnosti, spremembe odjema, naslova za dostavo, 
nastop in prenehanje višje sile, spremembe soglasja za pri-
ključitev) pisno obvestiti najkasneje v 30 dneh po nastali spre-
membi oziroma dogodku in predložiti dokumente, ki izkazujejo 
spremembe, sicer se šteje, da se za operaterja distribucijskega 
sistema podatki niso spremenili, na njih temelječi dokumenti 
operaterja distribucijskega sistema pa štejejo kot vsebinsko 
pravilni, pravilno dostavljeni in sprejeti.
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(3) Operater distribucijskega sistema pošto (npr. račune, 
opomine, odgovore na reklamacije, odpoved pogodbe in druga 
obvestila) pošilja lastniku z redno pošto na naslov lastnika, ki je 
naveden v pogodbi oziroma na sedež pravne osebe, ki je na-
veden v registru, ali na elektronski naslov, ki je bil posredovan 
operaterju distribucijskega sistema.

(4) Operater distribucijskega sistema spremembe upošte-
va od prvega naslednjega obračunskega obdobja, ki sledi me-
secu, v katerem je bila podana popolna vloga za spremembo.

62. člen
(odpoved pogodbe o dostopu)

(1) Pogodbo o dostopu, sklenjeno za nedoločen čas, 
lahko lastnik ali operater distribucijskega sistema odpovesta z 
eno mesečnim odpovednim rokom, šteto od prejema pisnega 
obvestila o odstopu, razen če ta člen določa drugače. Operater 
distribucijskega sistema lahko odstopi od pogodbe o dostopu, 
če niso odpravljeni razlogi za odklop po EZ-1 in ni podana 
zahteva za ponovni priklop.

(2) Odpoved učinkuje in pogodba o dostopu preneha z 
dnem izvedbe odklopa odjemnega mesta in odčitka števčnega 
stanja. Oba pogoja morata biti izpolnjena kumulativno.

(3) Če je v pogodbi o dostopu s poslovnimi odjemalci do-
ločen drugačen odpovedni rok ali če se je v pogodbi o dostopu 
lastnik zavezal za časovno določen odjem do določenega dne, 
se za določanje odpovednega roka uporabljajo določbe pogod-
be o dostopu ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, 
ki se v tem primeru ne uporablja, v celoti pa se uporabljajo 
določbe prejšnjega odstavka.

(4) Odpoved pogodbe o dostopu ni možna, če odpoved 
pogodbe zahteva le eden od solastnikov oziroma če za odlo-
čitev o odpovedi ni dosežena večina, ki jo za veljavnost tega 
pravnega posla zahtevajo predpisi s področja energetike in s 
področja upravljanja, vzdrževanja ali opravljanja izboljšav na 
nepremičninah in v zvezi z nepremičninami, ki so v solastnini, 
skupni lastnini ali v etažni lastnini.

(5) Pogodba o dostopu velja in zavezuje operaterja distri-
bucijskega sistema in lastnika tudi v primeru, če je lastniku iz 
kakršnegakoli razloga na njegovi strani prekinjena distribucija 
na njegovo odjemno mesto in če v tem času na odjemnem 
mestu ni izkazana dobava zemeljskega plina. Kljub temu ima 
lastnik pravico odpovedati pogodbo o dostopu pod pogoji iz 
tega člena.

VI. NAČIN ZAGOTAVLJANJA SISTEMSKIH STORITEV

1. Sistemske storitve

63. člen
(naloge operaterja distribucijskega sistema)

(1) Gospodarska javna služba operaterja distribucijskega 
sistema obsega:

– izvajanje distribucije;
– varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževa-

nje distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogo-
jih, z obveznim upoštevanjem varovanja okolja in energetske 
učinkovitosti;

– razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju predvi-
denih potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zane-
sljivega obratovanja sistema;

– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega 
sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev na sis-
tem in dostop do njega;

– zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z 
ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo;

– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da 
lahko učinkovito uveljavljajo dostop do sistema in njegovo 
uporabo, ki jih operater distribucijskega sistema zagotavlja 
uporabnikom v obsegu koriščenja dostopa.

(2) Operater distribucijskega sistema ne izvaja sistemskih 
storitev (npr. lastna raba za zagotavljanje delovanja sistema ali 
izravnava odstopanj).

2. Način izvajanja nalog operaterja  
distribucijskega sistema

64. člen
(način izvajanja nalog)

Operater distribucijskega sistema naloge iz prejšnjega 
člena izvaja tako da aktivnosti, potrebne za izvedbo nalog, 
izvaja skladno z določbami tega akta, pri tem pa vodenje, 
upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega sistema 
vključujejo predvsem naslednje aktivnosti:

1. zagotavljanje dostopa do distribucijskega sistema;
2. varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega sis-

tema;
3. načrtovanje distribucijskega sistema;
4. upravljanje distribucijskega sistema;
5. usklajeno delovanje z operaterjem prenosnega sistema 

in operaterji distribucijskih sistema v sosednjih občinah;
6. zagotavljanje potrebnih podatkov drugim operaterjem 

prenosnih in distribucijskih omrežij, ki so povezana z omrežjem 
operaterja distribucijskega sistema;

7. zagotavljanje podatkov uporabnikom sistema in doba-
viteljem zemeljskega plina;

8. obdelavo podatkov in obračun omrežnine;
9. izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distri-

bucijskem sistemu;
10. izvajanje meritev.

VII. POSTOPKI ZA OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA 
SISTEMA V KRIZNIH STANJIH

65. člen
(krizna stanja)

(1) Krizno stanje na distribucijskem sistemu je vsak nena-
črtovani dogodek ali okoliščina večjih razsežnosti, zaradi katere 
je moteno uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega 
sistema ali njegovega dela in/ali je prekinjena ali ustavljena 
distribucija zemeljskega plina.

(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega sistema ima 
operater distribucijskega sistema pravico in obveznost, da ta-
koj izvede možne tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje 
motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo zemeljskega plina.

66. člen
(obveščanje uporabnikov)

(1) Operater distribucijskega sistema preko sredstev jav-
nega obveščanja ali na drug primeren način obvesti uporabnike 
o nastanku kriznega stanja na način, kot je opredeljen za ne-
predvidene prekinitve distribucije.

(2) Operater distribucijskega sistema je dolžan o ne-
predvideni prekinitvi distribucije v najkrajšem možnem času 
obvestiti prizadete odjemalce na spletni strani operaterja dis-
tribucijskega sistema, v primeru večjih motenj v distribucijskem 
sistemu pa tudi v sredstvih javnega obveščanja. Če ima ope-
rater distribucijskega sistema podatek o upravniku stavbe, pa 
obvesti tudi njega ali objavi obvestilo na oglasni deski v stavbi, 
če mu je to omogočeno.

(3) Obvestilo na spletni strani operaterja distribucijskega 
sistema mora vsebovati:

– opredelitev geografskega območja (ulica, naselje, me-
stna četrt), na katerem bo prekinjena distribucija in

– predvideno obdobje prekinitve distribucije, če je to mo-
goče določiti.
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VIII. SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO IN ODJEM 
ZEMELJSKEGA PLINA

1. Merjenje pretoka in določanje količin odjema 
zemeljskega plina ter napake pri merjenju

67. člen
(merska enota za določanje količin)

(1) Odjem zemeljskega plina se meri v Nm3, če je na 
odjemnem mestu vgrajen plinomer s prigrajenim korektorjem 
volumna.

(2) Če odjem zemeljskega plina ni merjen v Nm3 in se 
meri s plinomeri brez korektorjev volumna, je merska enota za 
določanje količin kubični meter (m3).

(3) Določitev količine odjema v Nm3 na podlagi meritev 
iz prejšnjega odstavka se izvede skladno z določbami veljav-
ne zakonodaje, ki ureja način določanja odjema zemeljskega 
plina.

(4) Določanje obračunskih količin odjema v kWh na pod-
lagi izmerjenega ali na drug način določenega volumna odjema 
se izvede skladno z določbami predpisa, ki ureja način določa-
nja odjema zemeljskega plina.

68. člen
(merilne naprave)

Merilne naprave za ugotavljanje količin odjema zemelj-
skega plina, ki morajo biti ustrezno certificirane in overjene, so:

– plinomeri, ki merijo in prikazujejo volumen odjema pri 
obratovalnih (delovnih) pogojih;

– plinomeri s temperaturno korekcijo, ki merijo in prikazu-
jejo volumen odjema, korigiran na 288,15 °K (15 °C), ne vršijo 
pa korekcije, vezane na tlak, in

– korektorji volumna, ki v kombinaciji s plinomerom 
merijo in prikazujejo volumen odjema pri normnih pogojih 
(pn=1,01325 bar in 273,15 °K (0 °C)).

69. člen
(napredni merilni sistem)

(1) Operater distribucijskega sistema mora na zahtevo 
lastnika zagotoviti možnost vgradnje naprednega merilnega 
sistema, ki spodbuja dejavno sodelovanje odjemalcev na trgu 
dobave zemeljskega plina. Razliko v stroških za vzpostavitev 
naprednega merilnega sistema v primerih odjemnih mest, za 
katera takšen merilni sistem ni zahtevan s strani operaterja 
distribucijskega sistema, nosi lastnik.

(2) Kriteriji, ki jih mora izpolnjevati napredni merilni sistem 
so opredeljeni v Tehničnih zahtevah za graditev distribucijskih 
plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav Ener-
getike Ljubljana.

70. člen
(določitev in vgradnja merilne naprave)

(1) Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem in 
vzdrževanjem merilnih naprav izvaja operater distribucijskega 
sistema ali po njegovem pooblastilu za to usposobljen izvaja-
lec.

(2) Tip in velikost merilne naprave se določita v skladu 
s pretočno tlačnimi karakteristikami odjema v načrtu strojnih 
inštalacij, ki mora biti v skladu s Tehničnimi zahtevami za 
graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih 
plinskih napeljav Energetike Ljubljana. Mesto namestitve mora 
biti v skladu s Tehničnimi zahtevami za graditev distribucijskih 
plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav Energe-
tike Ljubljana. Če načrt strojnih inštalacij ni izdelan, določi tip in 
velikost merilne naprave operater distribucijskega sistema. Vse 
merilne naprave morajo biti overjene in označene z veljavno 
overitveno oznako, njihova vgradnja pa izvedena skladno s 
predpisi. Po vgradnji merilne naprave in izvedbi zaplinjanja 
notranje plinske napeljave izvajalec iz prejšnjega odstavka 

na priključke merilne naprave namesti plombe ali zaščitne za-
klepe. Plombirne elemente se namesti tako, da je demontaža 
merilne naprave brez uničenja oziroma vidnega poškodovanja 
plombirnega elementa onemogočena.

(3) Če je pri uporabniku zaradi sprememb pretočno tlačnih 
razmer, namestitve ali odstranitve plinskih naprav treba zame-
njati merilno napravo z novo drugih dimenzij in karakteristik, 
nosi stroške nabave in vgradnje nove merilne naprave lastnik.

71. člen
(merilne naprave)

(1) V primerih, ko je delovni tlak (nadtlak zemeljskega pli-
na na merilnem mestu) manjši ali enak 30 mbar, se pretečene 
količine zemeljskega plina merijo s plinomeri brez prigrajenega 
korektorja volumna.

(2) Kadar je delovni tlak manjši ali enak 30 mbar in če 
delovna temperatura znatno odstopa od 15 °C, to velja za 
plinomere, vgrajene izven objekta ali v prostorih s povišano 
temperaturo, se na podlagi zahteve operaterja distribucijskega 
sistema ali končnega odjemalca uporabijo plinomeri s tempera-
turno korekcijo ali plinomeri s prigrajenim korektorjem volumna.

(3) Pri delovnih tlakih manjših ali enakih 30 mbar in pri 
maksimalnih pretokih Qmax>40 m3/h se na zahtevo operaterja 
distribucijskega sistema ali končnega odjemalca uporabljajo 
plinomeri s prigrajenim korektorjem volumna.

(4) Pri delovnih tlakih višjih od 30 mbar se pretečene 
količine zemeljskega plina merijo s plinomerom in prigrajenim 
korektorjem volumna.

72. člen
(pregledi merilnih naprav)

(1) Redne in izredne menjave izvaja operater distribucij-
skega sistema ali po njegovem pooblastilu za to usposobljen 
izvajalec. Operater distribucijskega sistema je odgovoren, da 
redno nadzira, ali je vgrajena merilna oprema overjena v skladu 
z zakonom,ki ureja meroslovje. Uporabnik je dolžan navedeno 
omogočiti.

(2) Operater distribucijskega sistema hrani zamenjano 
merilno napravo še 30 dni po zamenjavi. V tem času ima lastnik 
možnost kontrole stanja merilne naprave oziroma zahtevati 
izredni pregled merilne naprave, po tem času pa se merilna 
naprava ponovno overi in namesti na novo odjemno mesto ali 
pa izloči iz uporabe.

(3) Operater distribucijskega sistema in uporabnik imata 
poleg rednih pregledov pravico do izrednega pregleda merilne 
naprave.

(4) Če se pri izrednem pregledu izkaže, da je točnost 
merilne naprave izven dopustnih meja, plača stroške takega 
pregleda operater distribucijskega sistema, v nasprotnem pri-
meru pa tisti, ki je pregled zahteval.

73. člen
(nedelovanje ali okvara merilne naprave)

(1) Če se ugotovi, da so zaradi nedelovanja ali okvare 
merilne naprave (v nadaljnjem besedilu: okvara) količine pre-
danega oziroma pretečenega zemeljskega plina nepravilno 
merjene oziroma neregistrirane, se na podlagi podatkov o 
porabi zemeljskega plina v preteklem obdobju in z upošte-
vanjem obremenitvenega profila odjemnega mesta količine 
zemeljskega plina določijo za obdobje od nastanka okvare do 
dneva njene odprave. Če dneva okvare ni možno določiti, se 
količine odjema določijo za preteklo obdobje, in sicer največ do 
12 mesecev od dneva odprave napake oziroma do dneva, ko 
so bile merilne naprave zadnjič odčitane, če je to krajše obdo-
bje in odjemalec vrednosti tega odčitka ni oporekal.

(2) Operater distribucijskega sistema upošteva okoliščine, 
v katerih je odjemalec prevzemal zemeljski plin v času, ko je 
merilna naprava nepravilno merila oziroma registrirala količine 
predanega zemeljskega plina.
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(3) Če podatki o pretekli porabi letnih količin zemeljskega 
plina niso razpoložljivi zaradi nove priključitve, krajše od obdo-
bja 12 mesecev, se izračun izvede na podlagi prvega odstavka 
tega člena z upoštevanjem podatkov primerljivega odjemnega 
mesta.

74. člen
(obveznost odprave vzroka za napačno merjenje)

Če se ugotovi, da je meritev porabljenega zemeljskega 
plina zaradi okvare merilnih naprav napačna, je operater distri-
bucijskega sistema dolžan vzrok napačnega merjenja odpraviti 
v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku 30 dni, 
uporabnik pa mu je dolžan to omogočiti.

2. Določitev distribuiranih količin zemeljskega plina

75. člen
(dnevno merjena odjemna mesta)

(1) Vsa odjemna mesta na distribucijskem sistemu, na 
katerih končni odjemalec prevzame več kot 800.000 kWh ze-
meljskega plina na leto, morajo biti opremljena z merilno opre-
mo, ki omogoča beleženje količin prevzetega plina na urni in 
dnevni ravni (dnevno merjena odjemna mesta) ter shranjevanje 
in daljinski prenos merjenih podatkov.

(2) Vsa odjemna mesta, ki pripadajo več kot eni bilančni 
skupini, morajo biti dnevno merjena.

(3) Operater distribucijskega sistema mora imeti vzposta-
vljen sistem dostopa do dnevnih vrednosti meritev za dnevno 
merjena odjemna mesta iz prvega in prejšnjega odstavka.

(4) Lastniki odjemnih mest iz prvega in drugega odstavka 
tega člena morajo na svoje stroške operaterju distribucijskega 
sistema omogočiti namestitev naprav za dnevno merjenje in 
daljinski prenos podatkov o odjemu zemeljskega plina ter pri-
klop in električno energijo za delovanje teh naprav.

(5) Operater distribucijskega sistema zagotavlja doba-
viteljem podatke za obračunske intervale dnevno merjenih 
odjemnih mest skladno z določbami uredbe, ki ureja delovanje 
trga z zemeljskim plinom.

76. člen
(določanje odjema zemeljskega plina za odjemna mesta brez 

prigrajene merilne opreme za beleženje količin odjema  
na urni in dnevni ravni (nednevno merjena odjemna mesta))

Operater distribucijskega sistema določi dnevni odjem 
nednevno merjenega odjemnega mesta skladno z določbami 
uredbe, ki ureja delovanje trga z zemeljskim plinom.

77. člen
(obračunsko obdobje)

(1) Obračunsko obdobje je obdobje med dvema odčit-
koma merilne naprave oziroma obdobje, za katero se izvaja 
obračun.

(2) Operater distribucijskega sistema izda račun v zvezi z 
obračunskim obdobjem bodisi na podlagi odčitkov operaterja 
distribucijskega sistema bodisi na podlagi sporočenega števč-
nega stanja s strani dobavitelja ali končnega odjemalca, ali na 
podlagi obremenitvenega profila oziroma na podlagi kombina-
cije naštetih načinov.

78. člen
(poračunski odčitki)

(1) Operater distribucijskega sistema pri izvedbi pora-
čuna upošteva odčitek števčnega stanja merilne naprave na 
odjemnem mestu končnega odjemalca, pridobljen na podlagi:

– izvajanja odčitkov na odjemnem mestu s fizičnim obi-
skom in popisom števčnega stanja s strani pooblaščene osebe 
operaterja distribucijskega sistema oziroma

– izvajanja daljinskih odčitkov števčnih stanj na odjemnem 
mestu z vgrajeno merilno napravo, ki omogoča daljinski prenos 

podatkov o odjemu zemeljskega plina. Za dnevno merjena 
merilna mesta operater distribucijskega sistema zagotovi stanje 
na merilni napravi z odčitkom merilne naprave ob 6.00 zjutraj 
na zadnji dan obračunskega oziroma poračunskega obdobja. 
Stanje na merilni napravi je hkrati tudi začetno stanje v zvezi 
z naslednjim obračunskim oziroma poračunskim obdobjem.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko ope-
rater distribucijskega sistema pri izvedbi poračuna izjemoma 
upošteva odčitek števčnega stanja merilne naprave, ki mu ga 
posreduje odjemalec, če izvedbe odčitka iz prve alineje prej-
šnjega odstavka ni bilo mogoče izvesti zaradi nedostopnosti 
merilne naprave kot posledica odsotnosti končnega odjemalca 
in če odčitek zadosti zahtevam iz naslednjega člena. Operater 
distribucijskega sistema lahko uporabi posredovan odčitek od-
jemalca največ dve leti zapored.

(3) Uporabnik sistema je dolžan operaterju distribucij-
skega sistema zagotoviti prost in neoviran dostop do merilnih 
naprav (plinomerov) skladno z osmim odstavkom 11. člena 
tega akta.

(4) Če uporabnik sistema ne omogoči prostega in neovi-
ranega dostopa do merilnih naprav, operater distribucijskega 
sistema ukrepa skladno z določbami EZ-1, ki urejajo odklop po 
predhodnem obvestilu.

(5) Operater distribucijskega sistema poračuna za od-
jemno mesto ne izvede, dokler ne pridobi odčitka števčnega 
stanja merilne naprave skladno s prvim odstavkom tega člena, 
razen v primerih navedenih v drugem odstavku tega člena.

79. člen
(mesečni odčitki)

(1) Končni odjemalec lahko zadnjih pet dni v koledarskem 
mesecu za potrebe izvedbe obračuna operaterju distribucijske-
ga sistema posreduje odčitek merilnega mesta, in sicer:

– s popisom števčnega stanja s strani končnega odjemal-
ca, ki popis števčnega stanja posreduje operaterju distribucij-
skega sistema, in sicer v roku in na način, ki ju določi operater 
distribucijskega sistema oziroma

– s popisom števčnega stanja s strani končnega odje-
malca, ki popis števčnega stanja posreduje dobavitelju zemelj-
skega plina.

(2) Dobavitelj po prejetju števčnih stanj te posreduje ope-
raterju distribucijskega sistema najkasneje do 10. ure naslednji 
delovni dan v eni pošiljki, v okviru izmenjave podatkov med 
operaterjem distribucijskega sistema in dobaviteljem. Skrajni 
rok za posredovanje odčitkov operaterju distribucijskega siste-
ma s strani dobavitelja je do 10. ure prvega delovnega dne v 
mesecu za pretekli koledarski mesec.

(3) Odčitek mora biti resničen in mora odražati dejansko 
stanje na merilni napravi. Odčitki iz tega člena niso poračunski 
odčitki in tudi ne morejo nadomestiti poračunskih odčitkov, ki 
jih izvaja operater distribucijskega sistema.

(4) Če odjem zemeljskega plina, izračunan na podlagi 
vrednosti odčitka števčnega stanja, ki ga je posredoval končni 
odjemalec na način iz prvega odstavka tega člena, odstopa od 
porabe, ocenjene s strani operaterja distribucijskega sistema 
(ocenjena poraba) v obdobju, na katero se nanaša odčitek, 
za več, kot je navedeno v tabeli Priloge 2, ki je sestavni del 
tega akta, lahko operater distribucijskega sistema v roku petih 
delovnih dni preveri resničnost odčitka s fizičnim obiskom in 
popisom števčnega stanja merilnega mesta.

(5) Če operater distribucijskega sistema ob popisu števč-
nega stanja ugotovi, da odjem zemeljskega plina, izračunan 
na podlagi odčitka operaterja distribucijskega sistema, odstopa 
od odjema, izračunanega na podlagi odčitka, posredovanega 
s strani končnega odjemalca, za več, kot je navedeno v tabeli 
Priloge 2, se upošteva odčitek operaterja distribucijskega sis-
tema (ob upoštevanju ocenjenega odjema, določenega s strani 
operaterja distribucijskega sistema v času od sporočenega 
stanja števčnega stanja do izvedbe izrednega odčitka s strani 
operaterja distribucijskega sistema).

(6) V primeru posredovanja neresničnih podatkov o števč-
nem stanju merilne naprave, ugotovljenega ob izvedbi izredne-
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ga odčitka s strani operaterja distribucijskega sistema, strošek 
izvedbe izrednega odčitka bremeni končnega odjemalca.

(7) Če števčno stanje s strani končnega odjemalca ozi-
roma dobavitelja ni posredovano na zadnji dan koledarskega 
meseca, operater distribucijskega sistema izvede mesečni 
obračun tako, da za obdobje od dne, na katerega se nanaša 
sporočeno stanje, do konca koledarskega meseca oceni po-
rabo zemeljskega plina na podlagi obremenitvenega profila 
odjemnega mesta.

(8) Končni odjemalec lahko zahteva izredni odčitek me-
rilne naprave.

(9) Operater distribucijskega sistema izredno odčitavanje 
merilne naprave iz prejšnjega odstavka zaračuna končnemu 
odjemalcu v skladu s cenikom ostalih storitev operaterja distri-
bucijskega sistema.

(10) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v 
primeru, ko operater distribucijskega sistema izdaja račune za 
daljše časovno obdobje.

(11) Če je operater distribucijskega sistema izvedel odči-
tek na odjemnem mestu s fizičnim obiskom in popisom števč-
nega stanja s strani pooblaščene osebe operaterja distribu-
cijskega sistema oziroma če je merilno mesto opremljeno z 
naprednim merilnim sistemom, ki omogoča daljinske odčitke, 
operater distribucijskega sistema prioritetno uporabi ta odčitek.

80. člen
(razvrstitev v odjemno skupino)

(1) Operater distribucijskega sistema uvrsti odjemno me-
sto v odjemno skupino skladno z aktom agencije, ki določa me-
todologijo za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem 
zemeljskega plina.

(2) Pri končnih odjemalcih z obračunskim obdobjem, kraj-
šim od enega leta, operater distribucijskega sistema preveri 
skladnost uvrstitve odjemnega mesta v odjemno skupino enkrat 
letno.

(3) Če operater distribucijskega sistema na podlagi prej-
šnjega odstavka ugotovi, da bi moralo biti odjemno mesto uvr-
ščeno v drugo odjemno skupino, odjemno mesto v naslednjem 
obračunskem obdobju prestavi (uvrsti) v primerno odjemno 
skupino. Pred spremembo odjemne skupine mora operater 
distribucijskega sistema izvesti poračun količin.

(4) Razvrstitev odjemnega mesta v ustrezno odjemno 
skupino se lahko na podlagi posebej upravičenih razlogov in 
obrazložene pisne zahteve končnega odjemalca spremeni. Kot 
posebej upravičen razlog se šteje nezasedenost nepremičnine, 
zmanjšana oziroma povečana poraba zaradi spremembe nači-
na oziroma namena porabe zemeljskega plina.

81. člen
(neupravičen odjem)

(1) Za neupravičen odjem zemeljskega plina se šteje:
1. odjem zemeljskega plina brez sklenjene pogodbe o 

dostopu;
2. odjem zemeljskega plina, ki ni merjen z merilno napra-

vo za ugotavljanje količin zemeljskega plina;
3. odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo, 

ki ni overjena;
4. odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo, 

katere overitev je potekla, zamenjava merilne naprave pa ni 
mogoča, ker uporabnik tudi po treh pozivih, posredovanih s 
strani operaterja distribucijskega sistema, ni omogočil dostopa 
do svojega merilnega mesta;

5. odjem zemeljskega plina, izveden z nedovoljenim pose-
gom v distribucijski sistem (distribucijski plinovodi ali priključki);

6. odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo, 
pri kateri je uporabnik nepooblaščeno odstranil oziroma po-
škodoval pečat merilne naprave oziroma njene sestavne dele, 
zaščitni zaklep na merilni napravi ali plombo na zaporni pipi;

7. odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo, ki 
jo je uporabnik namerno poškodoval;

8. odjem zemeljskega plina v obdobju odklopa;

9. odjem zemeljskega plina v primerih, ko uporabnik tudi 
po treh pozivih, posredovanih s strani operaterja distribucij-
skega sistema, ni omogočil dostopa do svojega merilnega 
mesta za potrebe izvedbe odčitka oziroma na poziv operaterja 
distribucijskega sistema ni posredoval odčitka.

(2) Za vse obveznosti, ki nastanejo zaradi neupravičene-
ga odjema, je odgovoren lastnik.

(3) Neupravičen odjem se obračuna za obdobje od dneva 
nastanka neupravičenega odjema do dneva ugotovitve ne-
upravičenega odjema, vendar največ za zastaralno obdobje 
po splošnih pravilih obligacijskega prava. Če dneva nastanka 
neupravičenega odjema ni mogoče določiti, lahko operater 
distribucijskega sistema obračuna neupravičen odjem največ 
za zastaralno obdobje iz prejšnjega stavka. Plačilo zapade v 
roku navedenem na računu.

(4) Pri določanju količin neupravičenega odjema operater 
distribucijskega sistema upošteva izmerjene količine, če ni 
ugotovljenih posegov v merilno napravo. Če operater distribu-
cijskega sistema ne more ugotoviti količin zemeljskega plina, 
določi količine, ki so odvzete med trajanjem neupravičenega 
odjema, na podlagi porabe na odjemnem mestu v preteklih 
treh koledarskih letih. Za odjemna mesta, za katera ni podatka 
o odjemu v preteklih treh letih oziroma je bila poraba ocenjena, 
se letni odjem določi na podlagi projektantsko določene predvi-
dene letne porabe ali na podlagi povprečne porabe primerljivih 
odjemalcev, če ni na voljo projektantsko določene letne porabe.

(5) Neupravičena uporaba distribucijskega sistema se 
obračuna v skladu z aktom agencije, ki določa metodologijo za 
obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega 
plina. Neupravičeno porabljeni zemeljski plin se zaračuna po 
ceni, ki je enaka ceni zemeljskega plina za nujno oskrbo na dan 
izstavitve računa, povečani za 50 odstotkov.

(6) V primeru neupravičenega odjema zemeljskega plina 
lahko operater distribucijskega sistema uporabniku zaračuna 
tudi morebitne druge stroške, ki jih ima v zvezi z neupravičenim 
odjemom v skladu s cenikom ostalih storitev operaterja distri-
bucijskega sistema.

(7) Vsak neupravičen odjem zemeljskega plina, odstrani-
tev ali poškodbo glavne zaporne pipe, merilne naprave, zapor-
nih elementov plinskih naprav in ostalih delov plinske napeljave 
ter nameščenih uradnih žigov (zalivk) lahko operater distribu-
cijskega sistema prijavi organom pregona in/ali energetskemu 
inšpektorju.

3. Način plačil in postopek opominjanja

82. člen
(redno odčitovalno obdobje, redno obračunsko obdobje, 

poračunsko obdobje in izredni obračun)
(1) Redno odčitovalno obdobje je časovni interval, v kate-

rem operater distribucijskega sistema izvaja redna odčitovanja 
merilnih naprav (plinomerov).

(2) Poračunsko obdobje je časovni interval, na katerega 
se nanaša poračun, izveden na podlagi poračunskega odčitka. 
Če poračun pokaže, da so bili računi v tem poračunskem obdo-
bju izstavljeni na podlagi ocenjene porabe previsoki, operater 
distribucijskega sistema presežek upošteva pri naslednjih ra-
čunih naslednjega poračunskega obdobje ali pa ga na izrec-
no zahtevo končnega odjemalca vrne na njegov transakcijski 
račun.

(3) Za končne odjemalce z naslednjimi predvidenimi letni-
mi distribuiranimi količinami zemeljskega plina (v kWh) veljajo 
obdobja, določena v spodnji tabeli:

Predvidena letna 
distribuirana količina 
zemeljskega plina 

(kWh)

Redno 
odčitovalno 

obdobje

Redno 
obračunsko 

obdobje

Poračunsko 
obdobje

0 – 2.000 Leto Četrtletje Leto
2.001 – 100.000 Leto Mesec Leto

100.001 – 800.000 Mesec Mesec Mesec
Nad 800.000 Ura Mesec Mesec
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(4) Proti plačilu stroškov po ceniku ostalih storitev opera-
terja distribucijskega sistema, lahko končni odjemalec kadarkoli 
zahteva, da mu operater distribucijskega sistema s sporočenim 
odčitkom merilne naprave zaključi tekoče obračunsko obdobje 
in izstavi račun za to obdobje (izredni obračun).

83. člen
(račun)

(1) Operater distribucijskega sistema uporabniku sistema 
zaračunava omrežnino za uporabo distribucijskega sistema 
(v nadaljnjem besedilu: omrežnina) in druge stroške oziroma 
obveznosti skladno s predpisi, ki urejajo dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema, ter pogodbo o dostopu.

(2) Storitve, ki jih izvaja operater distribucijskega sistema 
in niso zajete v omrežnini, operater distribucijskega sistema 
obračuna po ceniku ostalih storitev operaterja distribucijskega 
sistema, ki je objavljen na spletni strani operaterja distribucij-
skega sistema.

(3) Rok za izstavitev računa je določen v aktu agencije, 
ki ureja metodologijo za obračunavanje omrežnine za distri-
bucijski sistem zemeljskega plina. Rok za plačilo računa je 
15 dni, šteto od datuma izstavitve računa, razen če predpis ali 
pogodba določa drugače.

(4) Če se je odjemalec v pogodbi o dobavi, ki jo je sklenil 
z dobaviteljem, dogovoril za zaračunavanje omrežnine na eno-
tnem računu, je ne glede na prejšnji odstavek dolžan omrežni-
no plačati skladno z dobaviteljevimi pogoji plačila.

(5) Če je končni odjemalec v zamudi s plačili, mu operater 
distribucijskega sistema zaračuna zakonske zamudne obresti, 
stroške opominjanja in stroške izterjave v skladu z veljavno 
zakonodajo.

(6) Če znaša poračunsko obdobje eno leto, operater dis-
tribucijskega sistema na koncu poračunskega obdobja opravi 
poračun distribuiranih količin zemeljskega plina na podlagi 
izvedenega odčitka in izstavi račun z upoštevanjem veljavnih 
cen v obračunskem mesecu, v katerem je bil poračun izveden. 
Operater distribucijskega sistema izvede poračunski odčitek in 
poračun distribuiranih količin zemeljskega plina najkasneje 45 
dni po preteku poračunskega obdobja.

84. člen
(enotni račun)

(1) Operater distribucijskega sistema mora omogočiti iz-
dajanje enotnega računa s strani dobavitelja za dobavljeni 
zemeljski plin in za uporabo distribucijskega sistema za odje-
mna mesta, za katera je dobavitelj pridobil soglasje končnega 
odjemalca in ima sklenjen sporazum z operaterjem distribucij-
skega sistema.

(2) Če končni odjemalec ni lastnik, mora za izvedbo 
prejšnjega odstavka pridobiti izrecno soglasje lastnika in ga 
predložiti operaterju distribucijskega sistema (oziroma zanj 
dobavitelj).

(3) Operater distribucijskega sistema in dobavitelj sklene-
ta sporazum o izdajanju enotnega računa s strani dobavitelja v 
roku enega meseca od dneva prejema dobaviteljeve popolne 
zahteve za sklenitev sporazuma.

(4) Operater distribucijskega sistema lahko zavrne skle-
nitev ali odstopi od sporazuma o izdajanju enotnega računa, 
če dobavitelj ne zagotavlja ustreznega zavarovanja plačila za 
prevzete obveznosti iz sporazuma, o čemer operater distribu-
cijskega sistema obvesti tudi uporabnika.

(5) Operater distribucijskega sistema dobavitelju posre-
duje podatke za izdajo enotnega računa na način, določen v 
naslednjem oddelku tega poglavja tega akta.

85. člen
(opominjanje)

(1) Če končni odjemalec posameznega računa ne porav-
na v navedenem plačilnem roku, ga operater distribucijskega 
sistema z opominom pozove k plačilu zapadlih obveznosti v na-

knadnem roku, ki za gospodinjske odjemalce ne sme biti krajši 
od 15 dni, za poslovne odjemalce pa ne sme biti krajši od osem 
dni. Prvi opomin se odjemalcu ne zaračuna. Če v naknadnem 
roku obveznosti niso poravnane, lahko operater distribucijske-
ga sistema s ponovnim opominom odjemalca obvesti tudi o 
nameravanem odklopu. Strošek drugega opomina je določen 
s cenikom ostalih storitev operaterja distribucijskega sistema.

(2) Če končni odjemalec tudi v dodatno določenem roku 
ne poravna zapadlih obveznosti, ga operater distribucijskega 
sistema odklopi skladno z 51. členom tega akta.

4. Obveščanje in izmenjava podatkov

86. člen
(dostop do podatkov o porabi in obveščanje o porabi  

končnih odjemalcev)
(1) Operater distribucijskega sistema zagotavlja končnim 

odjemalcem podatke o njihovi porabi zemeljskega plina ter o 
značilnostih te porabe, ki vključujejo letno porabo zemeljskega 
plina, distribuirano po mesecih na podlagi obremenitvenega 
profila ali dejanskih odčitkov, če so bili izvedeni mesečno ozi-
roma za obdobja krajša od enega leta.

(2) Operater distribucijskega sistema posreduje na pisno 
zahtevo končnega odjemalca oziroma pooblaščenca konč-
nemu odjemalcu oziroma pooblaščencu podatke o porabi 
zemeljskega plina na odjemnem mestu in porabi končnega 
odjemalca:

– letno porabo v zadnjih dveh letih;
– porabo v zadnjih dveh obračunskih obdobjih;
– mesečno porabo zadnjih 12 mesecev.
(3) Za nednevno merjena odjemna mesta operater dis-

tribucijskega sistema pri posredovanih podatkih navede način 
določitve podatkov o porabi (dejanski odčitki ali uporaba obre-
menitvenega profila).

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena operater di-
stribucijskega sistema za dnevno merjena odjemna mesta 
končnemu odjemalcu posreduje podatke o dnevni porabi za 
zadnjih 12 mesecev.

(5) Operater distribucijskega sistema podatke pripravi 
na podlagi že pridobljenih ali izračunanih podatkov o porabi 
odjemalca.

(6) Operater distribucijskega sistema posreduje zahteva-
ne podatke iz drugega odstavka tega člena končnemu odjemal-
cu ali pooblaščencu prek elektronske pošte, spletnega portala 
operaterja distribucijskega sistema ali enotne informacijske 
platforme, ki je namenjena izmenjavi podatkov ob menjavi 
dobavitelja, v roku pet delovnih dni.

(7) Operater distribucijskega sistema podatke iz drugega 
odstavka tega člena zagotavlja brezplačno.

87. člen
(izmenjava podatkov z dobavitelji in obveščanje  

končnih odjemalcev)
(1) Operater distribucijskega sistema zagotavlja dobavi-

teljem podatke, potrebne za opravljanje dejavnosti dobavitelja, 
prek enotne informacijske platforme operaterjev distribucijskih 
sistemov za izmenjavo podatkov, ki velja za vse dobavitelje 
enako.

(2) Obveščanje končnega odjemalca poteka v elektronski 
obliki ali pisni obliki skladno z odločitvijo odjemalca, ki jo ta 
navede v pogodbi ali jo kasneje na nedvoumen način sporoči 
operaterju distribucijskega sistema. Če postopke za odjemalca 
ureja dobavitelj, se obveščanje dobavitelja šteje za obveščanje 
odjemalca in posebno obveščanje odjemalca ni potrebno.

5. Menjava dobavitelja

88. člen
(postopek menjave dobavitelja)

Za postopke menjave dobavitelja se uporabljajo določbe 
EZ-1 in predpisov, ki urejajo postopek izvedbe menjave doba-
vitelja.



Stran 10984 / Št. 186 / 30. 11. 2021 Uradni list Republike Slovenije

6. Kakovost zemeljskega plina

89. člen
(kakovost zemeljskega plina)

(1) Kakovost prevzetega zemeljskega plina na pre-
vzemnem mestu se spremlja mesečno s certifikati o sestavi 
zemeljskega plina, ki jih operaterju distribucijskega sistema 
posreduje operater prenosnega sistema, za zemeljski plin iz 
prenosnega sistema oziroma uporabnik, od katerega operater 
distribucijskega sistema prevzame zemeljski plin v distribucijski 
sistem.

(2) Vsak dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin odjemalcem, 
priključenim na distribucijski sistem, je dolžan na zahtevo ope-
raterja distribucijskega sistema predložiti specifikacijo o količini 
in sestavi zemeljskega plina, ki ga je predal v distribucijo.

(3) Operater distribucijskega sistema je dolžan sprejeti v 
distribucijo le zemeljski plin z lastnostmi, določenimi v Tehnični 
specifikaciji kakovosti zemeljskega plina iz Priloge 1, ki je se-
stavni del tega akta. Če kakovost zemeljskega plina odstopa 
od te specifikacije, operater distribucijskega sistema ni dolžan 
prevzeti zemeljskega plina v distribucijo.

(4) Operater distribucijskega sistema ima pravico, da 
končnemu odjemalcu na odjemnem mestu predaja zemeljski 
plin z drugačno sestavo, kot je tista na prevzemnem mestu, 
če zemeljski plin ustreza zahtevanim lastnostim iz Priloge 1.

(5) Operater distribucijskega sistema mora zemeljski plin 
v distribucijskem sistemu odorirati z dodajanjem odorirnega 
sredstva. Operater distribucijskega sistema lahko neodoriran 
zemeljski plin distribuira uporabnikom distribucijskega sistema 
pod naslednjimi pogoji, kot so:

– vgrajena predpisana varnostna oprema in naprave za 
nadzor in alarmiranje;

– ustrezna usposobljenost osebja, ustrezno urejena pro-
tipožarna zaščita;

– urejena zaščita in osebna varovalna oprema na delov-
nem mestu.

7. Reklamacije

90. člen
(reklamacije)

Reklamacijo zoper račun, ki ga je izdal operater distri-
bucijskega sistema, lahko oseba, na katero je račun naslo-
vljen, vloži pisno do zapadlosti računa. Priložiti je treba kopijo 
reklamiranega računa ali navesti številko in datum računa in 
obrazložitev razlogov za reklamiranje računa. Reklamacija ne 
zadrži plačila nespornega dela računa.

8. Ranljivi odjemalci in nujna oskrba

91. člen
(ranljivi odjemalci in nujna oskrba)

(1) Operater distribucijskega sistema v primeru predvi-
denega odklopa zaradi iz razlogov iz točk f), h) ali i) prvega 
odstavka 274. člena EZ-1 obvesti gospodinjskega odjemalca 
o datumu predvidenega odklopa, pravici do nujne oskrbe, o 
dokazilih, ki jih mora predložiti, ter rokih za predložitev dokazil 
za nujno oskrbo.

(2) Nujna oskrba je ukrep, ki preloži odklop zemeljskega 
plina gospodinjskemu odjemalcu in je namenjena samo skraj-
nim primerom ogrožanja življenja in zdravja gospodinjskega 
odjemalca, ki je ranljivi odjemalec ter oseb, ki z njim prebivajo 
v istem gospodinjstvu, pri čemer z odobritvijo nujne oskrbe ne 
preneha obveznost za plačilo nastalih terjatev.

(3) Do nujne oskrbe je upravičen ranljivi odjemalec, ki 
je gospodinjski odjemalec in ga je operater distribucijskega 
sistema obvestil o nameravanem odklopu ter si zaradi svojih 
premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin 
ne more zagotoviti drugega vira energije, ki bi mu povzročil 
enake ali manjše stroške za najnujnejšo gospodinjsko rabo.

(4) Operater distribucijskega sistema pri presoji upravi-
čenosti do nujne oskrbe naprej ugotavlja, ali je gospodinjski 
odjemalec ranljivi odjemalec, nato pa, ali obstajajo okoliščine, 
zaradi katerih bi bilo v primeru odklopa ogroženo življenje ali 
zdravje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, ki z njim 
prebivajo v skupnem gospodinjstvu, ki se ugotavljajo na podlagi 
izpolnjevanja pogojev, da glede na letni čas in temperaturne 
razmere ter vrsto stavbe, v kateri ranljivi odjemalec prebiva, od-
klop ogroža življenje in zdravje ranljivega odjemalca ter oseb, 
ki z njim prebivajo, zaradi neobstoja možnosti uporabe drugega 
vira ogrevanja z enakimi ali nižjimi stroški ali bi bilo v primeru 
odklopa ogroženo zdravstveno stanje ranljivega odjemalca 
oziroma oseb, ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.

(5) Gospodinjski odjemalec dokazuje svoj status ranlji-
vega odjemalca s potrdilom Centra za socialno delo, iz kate-
rega je razvidno, da je gospodinjski odjemalec vložil vlogo za 
dodelitev redne denarne socialne pomoči že pred prejemom 
obvestila operaterja distribucijskega sistema o nameravanem 
odklopu in pri Centru za socialno delo, postopek odločitve še 
ni bil zaključen.

(6) Do nujne oskrbe zaradi letnega časa in temperatur-
nih razmer je ranljivi odjemalec, ob izpolnjevanju pogojev iz 
prejšnjega odstavka, upravičen le v obdobju kurilne sezone od 
1. oktobra do 30. aprila.

(7) Do nujne oskrbe glede na letni čas in temperaturne 
razmere niso upravičeni ranljivi odjemalci, ki prebivajo v go-
spodinjstvu, v katerem je vsaj v enem bivalnem prostoru omo-
gočeno ogrevanje s trdimi gorivi ali drugim virom ogrevanja.

(8) Operater distribucijskega sistema v postopku ugota-
vljanja upravičenosti do nujne oskrbe zaradi letnega časa in 
temperaturnih razmer zahteva naslednja dokazila:

– v primeru večstanovanjske stavbe pisno potrdilo upra-
vljavca stavbe o načinu ogrevanja bivalnih prostorov ranljivega 
odjemalca, iz katerega je razvidno, da v stanovanju ranljivega 
odjemalca ni vgrajenih individualnih virov ogrevanja, ki bi odje-
malcu povzročili enake ali nižje stroške ogrevanja;

– v primeru individualne stavbe potrdilo oziroma zapisnik 
o rednem letnem pregledu kurilnih naprav pristojne dimnikar-
ske službe, iz katerega je nedvoumno razvidno, da ni vsaj v 
enem prostoru možno ogrevanje na trda ali druga goriva, in 
izjava ranljivega odjemalca, da v nobenem prostoru ni vgrajena 
kurilna naprava za ogrevanje na trda ali druga goriva ali druga 
ogrevalna naprava.

(9) Dokazilo iz prve alineje prejšnjega odstavka mora 
biti izdano posebej za namen ugotavljanja upravičenosti do 
nujne oskrbe in ne sme biti starejše od treh mesecev. Dokazilo 
iz druge alineje prejšnjega odstavka ne sme biti starejše od 
enega leta.

(10) Upravičenost do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega 
stanja operater distribucijskega sistema presoja na podlagi do-
kazila, iz katerega izhaja, da bi bilo v primeru odklopa zemelj-
skega plina ogroženo življenje in zdravje ranljivega odjemalca 
oziroma oseb, ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.

(11) Operater distribucijskega sistema v postopku ugo-
tavljanja upravičenosti do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega 
stanja upošteva potrdilo osebnega zdravnika, da ranljivi odje-
malec za ohranjanje življenja in zdravja nujno potrebuje oskrbo 
z zemeljskim plinom za zagotavljanje ustreznih bivalnih razmer.

(12) Dokazilo iz prejšnjega odstavka mora biti izdano po-
sebej za namen ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe in 
mora natančno opredeliti obdobje, v katerem bi odklop ogrožal 
življenje in zdravje ranljivega odjemalca.

92. člen
(vloga in presojanje)

(1) Gospodinjski odjemalec, ki je prejel obvestilo opera-
terja distribucijskega sistema o nameravanem odklopu iz razlo-
gov iz točk f), h) ali i) prvega odstavka 274. člena EZ-1 in želi 
uveljaviti pravico do nujne oskrbe na podlagi 176. člena EZ-1, 
mora v roku deset dni od prejema obvestila o odklopu podati 
operaterju distribucijskega sistema vlogo za priznanje te pravi-
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ce in predložiti ustrezna dokazila. Vlogi za nujno oskrbo mora 
odjemalec predložiti tudi izjavo, s katero jamči, da so navedbe 
in priložena dokazila resnične. Obrazec izjave je odjemalcem 
dostopen na spletni strani operaterja distribucijskega sistema.

(2) Če operater distribucijskega sistema presodi, da je 
ranljivi odjemalec upravičen do nujne oskrbe, o tem pisno 
obvesti gospodinjskega odjemalca in njegovega dobavitelja, s 
katerim ju seznani tudi o časovnem obdobju, za katerega mu 
je odobrena nujna oskrba.

(3) Ranljivi odjemalec je po prenehanju nujne oskrbe 
dolžan poravnati stroške oskrbe z zemeljskim plinom za čas, 
ko je operater distribucijskega sistema zaradi odobritve nujne 
oskrbe preložil odklop ranljivega odjemalca.

(4) Če operater distribucijskega sistema presodi, da niso 
izpolnjeni pogoji za nujno oskrbo, o tem nemudoma pisno 
obvesti gospodinjskega odjemalca in nadaljuje s postopkom 
odklopa.

93. člen
(izvajanje nujne oskrbe)

(1) Operater distribucijskega sistema v primeru odobritve 
pravice do nujne oskrbe predloži gospodinjskemu odjemalcu 
v podpis pogodbo o oskrbi v obdobju nujne oskrbe, ki traja od 
dneva predvidenega odklopa, skladno s prejšnjim členom, do 
dneva prenehanja pravice do nujne oskrbe.

(2) Operater distribucijskega sistema izvede odčitek me-
rilne naprave odjemalca, upravičenega do nujne oskrbe na dan 
pričetka in dan zaključka obdobja nujne oskrbe.

(3) Z dnem pričetka izvajanja nujne oskrbe pogodba o 
dobavi z obstoječim dobaviteljem preneha veljati.

(4) V pogodbi o oskrbi operater distribucijskega sistema in 
ranljivi odjemalec za obdobje nujne oskrbe uredita medsebojna 
razmerja v zvezi z odložitvijo plačila obveznosti na način, da 
je ranljivi odjemalec dolžan po prenehanju nujne oskrbe ope-
raterju distribucijskega sistema poravnati vse stroške nujne 
oskrbe iz tretjega odstavka naslednjega člena, ki so nastali v 
času nujne oskrbe.

(5) Ranljivi odjemalec je upravičen do nujne oskrbe za 
čas od predvidenega odklopa in dokler obstajajo okoliščine, ki 
povzročajo ogrožanje življenja in zdravja odjemalca ter oseb, 
ki z njim prebivajo, vendar najdlje do dokončne odločbe Cen-
tra za socialno delo glede dodelitve redne denarne socialne 
pomoči. Ranljivi odjemalec je dolžan operaterja obveščati o 
vseh okoliščinah, ki lahko vplivajo na prenehanje pravice do 
nujne oskrbe.

(6) Nujna oskrba lahko traja največ 75 dni od dneva vloži-
tve vloge za odobritev nujne oskrbe. Ta rok se lahko:

– skrajša, če je pred potekom trajanja odločba o dodelitvi 
denarne socialne pomoči postala dokončna, ki jo mora gospo-
dinjski odjemalec dostaviti operaterju distribucijskega sistema 
najkasneje v roku pet dni po njenem prejemu;

– podaljša vsakič za 15 dni, če gospodinjski odjemalec 
najkasneje dva dni pred potekom trajanja nujne oskrbe predloži 
potrdilo, da je postopek odločanja o dodelitvi denarne socialne 
pomoči še vedno v teku.

(7) Če gospodinjski odjemalec operaterju distribucijskega 
sistema po prejemu dokončne odločbe o denarni socialni po-
moči ne dostavi navedene odločbe oziroma potrdila, da posto-
pek o njeni dodelitvi še vedno traja, se šteje, da je gospodinjski 
odjemalec odstopil od zahteve za nujno oskrbo. V tem primeru 
se strošek nujne oskrbe od predvidenega dneva odklopa obra-
čuna gospodinjskemu odjemalcu skladno z naslednjim členom.

94. člen
(obračun nujne oskrbe)

(1) Stroški za dobavljeni zemeljski plin se obračunajo 
skladno z določbami sklenjene pogodbe o oskrbi v obdobju 

nujne oskrbe, in sicer na podlagi odčitkov merilne naprave ob 
začetku in prenehanju obdobja nujne oskrbe ter cene zemelj-
skega plina za nujno oskrbo. Cena zemeljskega plina za nujno 
oskrbo je enaka najnižji ceni zemeljskega plina iz rednega 
cenika, objavljenega v primerjalniku stroškov oskrbe, in velja za 
celotno Slovenijo. Uporabi se cena, veljavna na dan sklenitve 
pogodbe.

(2) Omrežnina in prispevki se v primeru nujne oskrbe 
obračunavajo skladno s predpisom, ki ureja obračunavanje 
omrežnine za distribucijske sisteme zemeljskega plina.

(3) Ranljivi odjemalec je po prenehanju izvajanja nujne 
oskrbe dolžan operaterju distribucijskega sistema poravna-
ti stroške oskrbe z zemeljskim plinom, in sicer tako stroške 
zemeljskega plina iz prvega odstavka tega člena kot stroške 
omrežnine in drugih stroškov uporabe omrežja iz prejšnjega 
odstavka za čas odobrene nujne oskrbe, v katerem je te stro-
ške nosil operater distribucijskega sistema.

95. člen
(obračun oskrbe v primeru neupravičenosti  

do nujne oskrbe)
Če odjemalec, ki je podal vlogo za nujno oskrbo, ni upravi-

čen do nujne oskrbe, ker za to niso izpolnjeni pogoji, je dolžan 
poravnati vse stroške oskrbe z zemeljskim plinom.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

96. člen
(prehodne določbe)

(1) Če plinomer s prigrajenim korektorjem volumna meri 
odjem v Sm3, se izvede prehod na meritev v Nm3 ob prvi me-
njavi korektorja, izvedeni po uveljavitvi tega akta.

(2) Če lastnik ob uveljavitvi tega akta nima sklenjene po-
godbe o dostopu v pisni obliki in uporabnik odjema zemeljski 
plin, se šteje, da ima pod pogoji iz tega akta sklenjeno pogodbo 
o dostopu za nedoločen čas, pri čemer se šteje, da je pogod-
beno razmerje med operaterjem distribucijskega sistema in 
lastnikom nastalo z dnem dobave oziroma z dnem, ko je postal 
lastnik stavbe ali dela stavbe, če je to kasneje.

(3) Operater distribucijskega sistema in lastnik morata 
urediti pogodbeno razmerje v pisni obliki ob prvi spremembi 
pogodbe iz prejšnjega odstavka.

(4) Določbe 39. člena tega akta o vračilu dela nesoraz-
mernih stroškov se uporabljajo za nove priključitve odjemalcev 
na priključke, ki so zgrajeni na podlagi soglasij o priključitvi, 
izdanih po uveljavitvi EZ-1.

(5) Stroški izvajanja vzdrževalnih del na objektih in na-
pravah, ki niso v lasti operaterja distribucijskega sistema in so 
bile zgrajene pred uveljavitvijo tega akta, bremenijo lastnike teh 
naprav, razen če pogodba, sklenjena med lastniki teh naprav in 
operaterjem distribucijskega sistema, določa drugače.

97. člen
(začetek veljavnosti)

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. SON 1/2021
Ljubljana, dne 27. oktobra 2021
EVA 2021-2430-0138

JAVNO PODJETJE
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

direktor
Samo Lozej
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PRILOGA 1 – Tehnične specifikacije kakovosti zemeljskega plina 
 

Zemeljski plin, ki bo dobavljen za distribucijo, mora imeti naslednje lastnosti: 
 

   Vrednost 
Veličina Oznak

a 
Enota  

min 
 

 
max 

 
Wobbe indeks WI kWh/m3 13,79 15,7 
Zgornja kurilnost Hs kWh/m3 10,7 12,8 
Relativna gostota d m3/m3 0,555 0,7 
Skupno žveplo Total S mg/m3  30 
Vodikov sulfid in 

karbonil sulfid 
H2S + 

COS 
mg/m3  5 

Merkaptansko žveplo RSH mg/m3  6 
Kisik O2  mol %  0,02 
Ogljikov dioksid CO2  mol %  2,5 
Rosišče vode H2O DP °C pri 

pa  = 40 bar 
 -8 

Rosišče ogljikovodikov HC DP °C pri 
(1 bar < pa < 70 bar) 

 0 

Največja temperatura 
plina 

t °C  42 

Metansko število MN / 78  

 

Opombe: 

 pa … absolutni tlak; 

 Wobbe indeks je podan pri referenčni temperaturi zgorevanja zemeljskega 
plina 25 C; 

 prostornine zemeljskega plina v m3 se nanašajo na referenčne pogoje pri 
temperaturi 0 C in pri absolutnem tlaku 1,01325 bar; 

 metansko število se izračuna na podlagi algoritmov v standardu SIST EN 
ISO 15403-1:2008 ali drugih veljavnih standardih EN; 

 zemeljski plin je brez mehanskih primesi, smol, tekočih ogljikovodikov ali 
spojin, ki tvorijo smole. 
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PRILOGA 2: Preverjanje sporočenih odčitkov 

 

Razred  porabe (m3) Odstopanje 
porabe od 
ocenjene 
porabe 

+ 

% 

Odstopan
je porabe od 

ocenjene 
porabe 

- 

% 

0 - 10 400 400 

11- 500 200 200 

501 - 5000 50 50 

nad 5.001 10 10 
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3704. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko 

industrijo Slovenije

Na podlagi veljavnih predpisov sklepata pogodbeni 
stranki:

1. kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih 

in živilskih podjetij,
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kmetij-

stvo, živilsko industrijo in gozdarstvo in
– Zadružna zveza Slovenije in
2. kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije na-

slednjo

K O L E K T I V N O   P O G O D B O
za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

A. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe)

Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slove-
nije.

2. člen
(Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe)

Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki kot glavno 
dejavnost opravljajo eno od naslednjih dejavnosti, določene s 
šifro Standardne klasifikacije dejavnosti:

01.110 01.460 10.610
01.120 01.470 10.620
01.130 01.490 10.710
01.140 01.500 10.720
01.150 01.610 10.730
01.160 01.620 10.810
01.190 01.630 10.820
01.210 01.640 10.830
01.220 03.110 10.840
01.230 03.120 10.850
01.240 03.210 10.860
01.250 03.220 10.890
01.260 10.110 10.910
01.270 10.120 10.920
01.280 10.130 11.010
01.290 10.200 11.020
01.300 10.310 11.030
01.410 10.320 11.040
01.420 10.390 11.050
01.430 10.410 11.060
01.440 10.420 11.070
01.450 10.510 12.000

10.520 81.300

3. člen
(Osebna veljavnost)

(1) Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene 
pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe.

(2) Za poslovodne osebe in prokuriste, ki imajo sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi ta kolektivna pogodba ne velja, razen če 
je tako določeno s pogodbo o zaposlitvi.

(3) Kolektivna pogodba velja tudi za dijake in študente na 
praktičnem usposabljanju v vsebini, ki je v kolektivni pogodbi 
posebej določena.

4. člen
(Časovna veljavnost)

(1) Kolektivna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.
(2) Kolektivna pogodba začne veljati s prvim dnem nasle-

dnjega meseca po objavi.
(3) Kolektivna pogodba se lahko odpove z odpovednim 

rokom treh mesecev, ki začne teči naslednji dan po objavi 
odpovedi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pogodbena 
stranka o odpovedi obvesti drugo pogodbeno stranko s pripo-
ročenim pismom.

(4) Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se do 
sklenitve nove, vendar najdalj šest mesecev, če stranki ne dolo-
čita drugače, še naprej uporabljajo določbe normativnega dela.

B. NORMATIVNI DEL

Splošno

5. člen
(Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi)

(1) Izraz »poslovodna oseba« se razume skladno z zako-
nom o gospodarskih družbah.

(2) »Sistemizacija delovnih mest« je splošni akt deloda-
jalca, ki določa delovna mesta ter vsebuje podroben opis dela 
in pogoje za opravljanje dela posameznega delovnega mesta.

(3) Za skupno delovno dobo se štejejo izpolnjena leta 
delovne dobe, ki jih je delavec prebil v delovnem razmerju 
doma ali v tujini oziroma pri opravljanju samostojne dejavnosti.

(4) Za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu se šteje:
– neprekinjena delovna doba pri zadnjem delodajalcu, 

razen za delavce, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o za-
poslitvi za določen čas iz razloga sezonskega dela,

– delovna doba pri delodajalcih, ki so pravni predniki 
zadnjega delodajalca,

– za prevzete delavce tudi delovna doba pri delodajalcu, 
od katerega so prevzeti,

– kadar iz razlogov na strani delodajalca pri družbah, ki so 
kapitalsko povezane z večinskim deležem, pride do zaposlitve 
delavca iz ene povezane družbe v drugo.

(5) Izraz »uredba« je skrajšana oblika zapisa vsakokrat 
veljavne uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja, ne glede na morebitno spre-
membo njenega naziva.

6. člen
(Enotni minimalni standardi)

(1) Določila te kolektivne pogodbe predstavljajo enotne 
minimalne standarde za kolektivne pogodbe pri delodajalcih, 
razen v primerih in pogojih, ko je dogovorjeno odstopanje od 
teh standardov.

(2) Odstopanje od minimalnega standarda je dovoljeno na 
podlagi posebnega pisnega sporazuma med reprezentativnim 
sindikatom pri delodajalcu in delodajalcem. K temu pisnemu 
sporazumu mora dati soglasje reprezentativni sindikat na ravni 
države.

(3) Sporazum o odstopanju od minimalnih standardov je 
dopusten v vseh resnih krizah poslovanja, v katerih je mogoče 
s takšnim ukrepom preprečiti večjo škodo in ohraniti delovna 
mesta. Ukrep je časovno omejen.

7. člen
(Razvrstitev delovnih mest)

Delovna mesta se skladno s KLASIUS razvrščajo v osem 
tarifnih razredov, glede na zahtevano stopnjo oziroma raven 
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izobrazbe, določeno v aktu o sistemizaciji delovnih mest, kot 
sledi:

TR STOPNJA (RAVEN) 
IZOBRAZBE 

VRSTA IZOBRAZBE 

I. nedokončana osnovnošolska 
obveznost 

11001 – nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe
11002 – popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe
11003 – nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe
11099 – nepopolna osnovnošolska izobrazba, drugje nerazporejeno 

II. osnovnošolska izobrazba 12001 – osnovnošolska izobrazba
12099 – osnovnošolska izobrazba, drugje nerazporejeno 

III. nižja poklicna
in podobna izobrazba 

13001 – nižja poklicna izobrazba
13099 – nižja poklicna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno 

IV. srednja poklicna in podobna 
izobrazba 

14001 – srednja poklicna izobrazba
14099 – srednja poklicna
in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno 

V. srednja strokovna
in splošna izobrazba 

15001 – srednja strokovna izobrazba 
15002 – srednja splošna izobrazba
15099 – srednja strokovna
in splošna izobrazba, drugje nerazporejeno 

VI/I višješolska, višja strokovna
in podobna izobrazba 

16101 – višja strokovna izobrazba
16102 – višješolska izobrazba (prejšnja)
16199 – višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno 

VI/II visokošolska izobrazba  
prve stopnje, visokošolska 
strokovna izobrazba 
(prejšnja)
in podobna izobrazba 

16201 – specializacija po višješolski izobrazbi
16202 – visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
16203 – visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
16204 – visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
16299 – visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba, drugje 
nerazporejeno 

VII. visokošolska izobrazba 
druge stopnje
in podobna izobrazba 

17001 – specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja)
17002 – visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
17003 – magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)
17099 – visokošolska izobrazba druge stopnje, drugje nerazporejeno 

VIII. visokošolska izobrazba 
tretje stopnje in podobna 
izobrazba 

18101 – specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja)
18102 – magisterij znanosti (prejšnji)
18199 – magistrska (prejšnja)
in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno
18201 – doktorat znanosti (prejšnji) 
18202 – doktorska izobrazba (tretja bolonjska stopnja)
18299 – doktorska znanstvena
in podobna izobrazba, drugje nerazporejeno 

Pogodba o zaposlitvi in njene posebne oblike

8. člen
(Pogodba o zaposlitvi)

(1) Z delavcem, ki je izbran, se sklene pogodba o zaposli-
tvi, ki poleg obveznih sestavin iz zakona o delovnih razmerjih 
lahko vsebuje tudi poskusno delo ali pripravništvo.

(2) Delodajalec mora delavca pred podpisom pogodbe 
o zaposlitvi seznaniti z vsebino kolektivnih pogodb in splošnih 
aktov, ki določajo njegove pravice in obveznosti.

(3) Delodajalec kolektivne pogodbe in splošne akte hrani 
na mestu, dostopnem vsem delavcem. Delavec lahko kadarkoli 
zahteva vpogled v vsebino kolektivnih pogodb oziroma splošnih 
aktov, česar mu delodajalec ne more odreči.

9. člen
(Drugi primeri sklepanja delovnega razmerja za določen čas)

Poleg v zakonu določenih primerov se pogodba o zapo-
slitvi za določen čas lahko sklene, če gre za:

– delo na določenem projektu,
– primer, ko se na prijavo za delovno mesto ni prijavil 

noben ustrezen kandidat,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi za čas pripravništva,
– delo v predstavništvih in hčerinskih družbah v tujini.

10. člen
(Projektno delo)

V primeru priprave oziroma izvedbe dela, ki je projektno 
organizirano, delodajalec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi 
za določen čas z istim delavcem in za isto ali drugo delo za 
več kot dve leti.

Poskusno delo in pripravništvo

11. člen
(Poskusno delo)

(1) Delavec in delodajalec se lahko v pogodbi o zaposlitvi 
dogovorita o poskusnem delu. Poskusno delo ne sme trajati 
dlje, kot je določeno v objavi, v pogodbi o zaposlitvi ali v aktu 
o sistemizaciji. Ocena o poskusnem delu mora biti delavcu 
vročena v pisni obliki.

(2) Trajanje poskusnega dela za posamezna delovna 
mesta lahko znaša:

– za dela I. do III. tarifnega razreda največ 1 mesec,
– za dela IV. tarifnega razreda največ 2 meseca,
– za dela V. tarifnega razreda največ 3 mesece,
– za dela VI. tarifnega razreda največ 4 mesece,
– za dela VII., VIII. tarifnega razreda največ 6 mesecev.
(3) Način spremljanja poskusnega dela in oblikovanje 

ocene mora biti dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi ali v kolek-
tivni pogodbi.
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12. člen
(Pogodba o zaposlitvi pripravnika)

(1) Kdor prvič začne opravljati delo lahko sklene pogodbo 
o zaposlitvi kot pripravnik.

(2) Pripravnik je oseba, ki pri delodajalcu začne prvič 
po končanem izobraževanju opravljati dela, ustrezna vrsti in 
stopnji oziroma ravni njegove strokovne izobrazbe in v okviru 
programa izobraževanja za poklic ni imel programa praktičnega 
usposabljanja ali obvezne prakse v takem obsegu, da bi samo-
stojno opravljal delo v svoji stroki.

13. člen
(Trajanje pripravništva)

(1) Pripravništvo se določi za različno dolga obdobja 
glede na stopnjo strokovne izobrazbe, če poseben zakon ne 
določa drugače:

– za dela IV. in V. stopnje oziroma ravni strokovne izobraz-
be največ 6 mesecev,

– za dela VI. stopnje oziroma ravni strokovne izobrazbe 
največ 9 mesecev,

– za dela nad VI. stopnjo oziroma ravni strokovne izobraz-
be največ 12 mesecev.

(2) Pripravništvo se lahko podaljša, če opravičena odso-
tnost delavca, ki opravlja pripravništvo za dela IV. in V. stopnje 
oziroma ravni strokovne izobrazbe, traja najmanj 14 dni, za 
dela VI. stopnje oziroma ravni najmanj 21 dni in za dela nad 
VI. stopnjo oziroma ravni najmanj 28 dni. Pripravništvo se po-
daljša za toliko časa, kolikor traja opravičena odsotnost delavca.

(3) Delavcu – pripravniku, ki opravlja pripravništvo tako, 
da dela s krajšim delovnim časom od polnega, se v odvisnosti 
od dolžine delovnega časa, čas pripravništva podaljša največ 
za tri mesece (IV. in V. stopnja oziroma raven), štiri mesece 
(VI. stopnja oziroma raven), oziroma največ šest mesecev 
(nad VI. stopnjo oziroma raven).

(4) Pripravniška doba se lahko na predlog mentorja skraj-
ša, vendar ne na manj kot polovico prvotno določenega trajanja 
pripravništva.

14. člen
(Program pripravništva)

Pripravništvo poteka po programu, ki ga pripravi mentor.

15. člen
(Mentorstvo)

Mentor mora imeti najmanj enako stopnjo oziroma raven 
strokovne izobrazbe kot pripravnik in najmanj tri leta delovnih 
izkušenj.

16. člen
(Način spremljanja in ocenjevanja pripravništva)

(1) V pogodbi o zaposlitvi pripravnika se določi način 
spremljanja in ocenjevanja pripravništva.

(2) Pripravniški izpit vsebuje preizkus znanja stroke in 
delovnega področja, za katerega se je pripravnik usposabljal. 
Komisija za pripravniški izpit šteje najmanj tri člane, ki imajo 
najmanj enako stopnjo oziroma raven strokovne izobrazbe kot 
pripravnik in tri leta delovnih izkušenj. Mentor sodeluje pri delu 
komisije, vendar ni njen član.

(3) Pripravnik opravlja pripravniški izpit najkasneje do 
izteka pripravniške dobe.

Drugo delo in napotitev na delo v drug kraj

17. člen
(Primeri in pogoji za opravljanje drugega dela)

(1) Delavcu se lahko odredi drugo delo brez spremembe 
ali ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi, če gre za:

– nadomeščanje začasno odsotnega delavca, vendar 
največ tri mesece,

– odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali 
razloga nesposobnosti, za čas trajanja odpovednega roka, pod 
pogojem, da je to drugo delovno mesto v istem ali največ enem 
nižjem tarifnem razredu,

– delavca, pri katerem je podana neposredna nevarnost 
za nastanek invalidnosti, na drugo ustrezno delo in je takšna 
možnost opredeljena v pogodbi o zaposlitvi,

– za delavca, ki začasno ne izpolnjuje z zakonom določe-
nih pogojev za opravljanje dela,

– če je delo nujno potrebno opraviti, da se prepreči večja 
škoda,

– ob nenadnih okvarah delovnih naprav, ki so bistvenega 
pomena za kontinuiran proizvodni proces.

(2) O obstoju pogojev iz prvega odstavka tega člena in o 
smotrnosti odreditve dela odloča delodajalec.

(3) Delavec je dolžan opravljati drugo delo dokler obstaja-
jo razlogi, navedeni v prvem odstavku tega člena.

(4) V primeru odreditve drugega dela ima delavec pravico 
do plače, ki je zanj ugodnejša.

(5) Če je delavcu izrečen varstveni ali vzgojni ukrep ali 
če dela ne sme opravljati iz zdravstvenih razlogov, je dolžan 
opravljati tudi drugo delo, za katerega se zahteva enaka ali 
nižja strokovna izobrazba oziroma znanje in zmožnosti, kot jih 
ima delavec.

18. člen
(Napotitev delavca na delo v drug kraj)

(1) Delavec je napoten na delo v drug kraj pod pogoji, ki 
jih delodajalec in delavec določita v pogodbi o zaposlitvi.

(2) Drug kraj je lahko oddaljen največ 120 km od delav-
čevega bivališča, pot na delo in z dela pa v nobenem primeru 
ne sme trajati več kot tri ure in pol.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

19. člen
(Postopek pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi  

iz razloga nesposobnosti)
(1) Delodajalec lahko začne postopek pred odpovedjo 

pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, če delavec 
dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno oziroma 
ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakonom 
in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona.

(2) Nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov mora 
zajemati obdobje najmanj 30 dni delavčeve prisotnosti na delu. 
Po zaključku tega obdobja delodajalec sprejme pisno oceno 
delavčevega dela. V primeru, da delodajalec sprejeme nega-
tivno oceno, mora delavcu pred odpovedjo pogodbe o zapo-
slitvi, omogočiti zagovor v skladu z zakonom, ki ureja delovna 
razmerja.

(3) Če delavec tako zahteva, mora delodajalec na razgo-
vor iz prvega in drugega odstavka tega člena povabiti sindikat, 
katerega član je delavec.

(4) Delavec ima pred razgovorom iz prvega in drugega 
odstavka tega člena pravico pogledati dokumentacijo, ki se 
nanaša na ta postopek.

(5) V čas trajanja postopka iz drugega odstavka tega čle-
na se ne sme šteti časa upravičenih odsotnosti delavca (letni 
dopust, odsotnost zaradi bolezni ipd.).

(6) Delodajalec delavcu ne more odpovedati pogodbe 
o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, če pred tem ni izpeljal 
postopka po tem členu.

20. člen
(Sprememba delodajalca)

(1) V primeru spremembe delodajalca v skladu z zako-
nom o delovnih razmerjih mora delodajalec prenosnik najmanj 
8 dni pred dejanskim prehodom delavca k delodajalcu – pre-
vzemniku oziroma pričetkom opravljanja dela pri delodajalcu 
prevzemniku delavcu vročiti pisno obvestilo. Obvestilo mora 
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vsebovati naziv in sedež delodajalca prevzemnika, kraj in pri-
četek opravljanja dela ter opozorilo, da bo lahko delodajalec 
prenosnik delavcu izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi, če 
bo odklonil prehod in dejansko opravljanje dela.

(2) Delodajalec prevzemnik mora delavcu najkasneje na 
dan pričetka opravljanja dela izročiti pisni aneks k pogodbi o 
zaposlitvi ali pogodbo o zaposlitvi, ki morata vsebovati najmanj 
enake pogodbene pravice iz delovnega razmerja, ki jih je imel 
delavec na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku.

Delovni čas

21. člen
(Dodatni primeri za delo prek polnega delovnega časa)

(1) Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati 
delo prek polnega delovnega časa – nadurno delo, če dela ni 
mogoče opraviti s prerazporeditvijo delovnega časa in drugimi 
organizacijskimi ukrepi.

(2) Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati 
nadurno delo poleg primerov, navedenih v zakonu, tudi v na-
slednjih primerih:

– da se opravi delo, ki ni moglo biti opravljeno zaradi 
pomanjkanja energije, strojelomov, ali drugih zastojev, ki jih ni 
bilo mogoče predvideti,

– da se opravi delo, ki ga je nujno potrebno zaradi poseb-
nosti kmetijske in živilsko predelovalne dejavnosti (pokvarljivo 
blago, nepredvidene vremenske razmere itd.),

– da se opravi delo za izpolnitev pogodbeno dogovorjenih 
obveznosti, ki jih ni bilo mogoče načrtovati,

– nadomeščanje nepričakovano odsotnega delavca.

22. člen
(Delovni čas pri neenakomerni razporeditvi  

ter začasni prerazporeditvi)
Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi 

delovnega časa v primerih, ko to narekujejo objektivni ali teh-
nični razlogi ali razlogi organizacije dela ali potrebe uporabni-
kov, se upošteva poln delovni čas kot povprečna obveznost v 
obdobju 12 mesecev.

23. člen
(Letni razpored delovnega časa)

(1) Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta 
delodajalec določi letni razpored delovnega časa, pri čemer 
mora upoštevati sezonske in druge vplive pri organizaciji de-
lovnega časa in organizacije dela, zakonsko določene odmore 
in počitke delavcev ter prednost delavcev s šoloobveznimi 
otroki, da izkoristijo najmanj dva tedna dopusta v času šolskih 
počitnic. Delodajalec o razporedu obvesti reprezentativni sin-
dikat pri delodajalcu, ter delavce. Reprezentativni sindikat pri 
delodajalcu lahko v roku 8 dni poda svoje mnenje.

(2) Določbe tega člena se morajo upoštevati tudi v prime-
ru začasne prerazporeditve delovnega časa med letom, ki ni 
predvidena z delovnim koledarjem. O tej prerazporeditvi morajo 
biti delavci obveščeni praviloma 5 dni pred uvedbo prerazpore-
ditve, če gre za več kot 10 delavcev.

24. člen
(Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev  

nadurnega dela)
Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev nadur-

nega dela določena z zakonom se lahko upošteva kot povpreč-
na omejitev v obdobju 6 mesecev.

25. člen
(Delovni čas nočnega delavca)

Delovni čas delavca, ki dela ponoči, ne sme v obdobju 
štirih mesecev trajati povprečno več kot osem ur na dan, razen 
v primerih proizvodnje s sezonskim značajem dela, ko se to 
obdobje lahko podaljša na šest mesecev.

26. člen
(Delovni čas krajši od polnega)

(1) Delodajalec je dolžan delavcu z otrokom do treh let 
starosti omogočiti delo s krajšim delovnim časom v skladu s 
predpisi, ki urejajo starševstvo.

(2) Če eden od staršev uveljavlja pravico do krajšega 
delovnega časa zaradi starševstva se razporeditev delovnega 
časa določi z dogovorom med delavcem in delodajalcem.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora delodajalec 
delavcu na njegovo zahtevo omogočiti delo v delovnem času, 
ki omogoča ustrezno varstvo otrok, razen če delovni proces 
tega ne dopušča.

Pravica do odsotnosti z dela

27. člen
(Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače)
(1) Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela z 

nadomestilom plače v breme delodajalca do skupaj največ 
7 delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi nasle-
dnjih osebnih okoliščin:

– lastne poroke – 2 dni
– poroke otroka – 1 dan
– smrti zakonca oziroma osebe, ki je zadnji dve leti živela 

z delavcem v izvenzakonski skupnosti, ki je po predpisih o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo, ali smrti otroka, posvojenca ali 
pastorka, smrti staršev, očima, mačehe, posvojitelja – 2 dni

– smrti starih staršev, bratov, sester – 1 dan
– na osnovi predloga specialista medicine dela za medi-

cinsko programski oddih – po presoji delodajalca
– selitev s spremembo stalnega ali začasnega bivališča 

– 1 dan
– hujše nesreče, ki zadane delavca – po presoji deloda-

jalca
– v drugih primerih – po presoji delodajalca.
(2) Odsotnost v zgornjih primerih mora biti neposredno 

povezana z nastopom dogodka.
(3) Delavcu se mora omogočiti odsotnost z dela zaradi 

opravljanja funkcije ali obveznosti po posebnih zakonih, odziva 
na vabilo sodišča ali drugega državnega organa. Če v navede-
nih primerih ni predpisana možnost povrnitve nadomestila, je 
takšna odsotnost v breme delavca.

28. člen
(Pravica do odsotnosti z dela brez nadomestila plače)
(1) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela brez nado-

mestila plače zlasti v naslednjih primerih:
– neodložljivih osebnih opravkov,
– zasebnega potovanja,
– popravila hiše ali stanovanja,
– izobraževanja v lastnem interesu,
– zdravljenja na lastne stroške.
(2) Za odsotnost z dela iz prejšnjega odstavka zaprosi de-

lavec v pisni obliki, odobri pa jo delodajalec, vendar v primeru 
prve, druge, tretje in četrte alineje le, kadar delavec odsotnosti 
ne more uresničiti iz rednega letnega dopusta.

(3) Delodajalec lahko delavčevo zahtevo za neplačano 
odsotnost z dela zavrne, če trenutne razmere in zahteve de-
lovnega procesa takšne odsotnosti ne dopuščajo.

(4) V navedenih primerih delavec nima pravice do na-
domestila plače. Delodajalec se z delavcem lahko dogovori o 
povračilu vseh plačanih prispevkov za socialno varnost.

Počitek in letni dopust

29. člen
(Dnevni in tedenski počitek v primeru izmenskega dela)

V primeru izmenskega dela se dnevni in tedenski počitek 
v povprečnem minimalnem trajanju, kot ga določa zakon, za-
gotavlja v obdobju, ki ni daljši od 6 mesecev.
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30. člen
(Dnevni ali tedenski počitek v nekaterih dejavnostih,  
za nekatera delovna mesta, poklice ali vrsto dela)

V dejavnostih oziroma za delovna mesta, vrsto dela ali 
poklice se v primerih:

– kjer narava dela zahteva stalno prisotnost ali
– kjer narava dejavnosti zahteva kontinuirano zagotavlja-

nje dela ali storitev ali
– v primerih predvidenega neenakomernega ali poveča-

nega obsega dela se dnevni ali tedenski počitek v povprečnem 
minimalnem trajanju, kot je določen z zakonom, zagotavlja v 
obdobju 6 mesecev.

31. člen
(Letni dopust)

(1) Delavec ima v posameznem koledarskem letu pravico 
do izhodiščnega letnega dopusta:

– če dela 4 dni na teden v trajanju najmanj 16 dni,
– če dela 5 dni na teden v trajanju najmanj 20 dni,
– če dela 6 dni na teden v trajanju najmanj 24 dni.
(2) Poleg izhodišča iz prejšnjega odstavka ima pravico do 

dodatnih dni letnega dopusta:
– starejši delavec: 3 dni
– delavec, mlajši od 18 let: 7 dni
– delavec invalid: 3 dni
– delavec z najmanj 60 % telesno okvaro: 3 dni
– delavec, ki neguje otroka s telesno ali duševno priza-

detostjo: 3 dni
– delavec z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti: 1 dan
– nočni delavec: 2 dni
– delavec, ki dela v izjemno težkih pogojih: do 2 dni
– za delovno dobo nad 10 let: 2 dni
– za delovno dobo nad 20 let: 4 dni
– za delovno dobo nad 30 let: 6 dni.
(3) Delavcu, ki izpolni kriterij za povečanje letnega do-

pusta, se povečanje upošteva v tekočem koledarskem letu. 
Določba prejšnjega stavka se začne uporabljati v letu 2022.

32. člen
(Pravica staršev šoloobveznih otrok)

Delodajalec zagotavlja prednostno pravico delavcem s 
šoloobveznimi otroki, da izkoristijo najmanj dva tedna dopusta 
v času šolskih počitnic, če je le mogoče v strnjenem nizu.

33. člen
(Letni dopust delavca, ki dela v tujini)

Delavec, ki dela v tujini, lahko v celoti izrabi letni dopust 
do konca naslednjega koledarskega leta.

Disciplinska in odškodninska odgovornost

34. člen
(Disciplinska odgovornost)

(1) Disciplinsko odgovornemu delavcu delodajalec glede 
na težo kršitve izreče opomin ali denarno kazen.

(2) Osnova za izračun denarne kazni je povprečna me-
sečna plača, ki jo je delavec prejel ali bi jo moral prejeti, v 
zadnjih treh mesecih. Denarno kazen je moč delavcu izreči v 
višini do 30 % osnove iz prejšnjega stavka.

(3) Disciplinski ukrep denarne kazni se izreče v trajanju 
največ 3 mesecev.

35. člen
(Disciplinski postopek)

(1) Disciplinski postopek se vodi v skladu z zakonom.
(2) Delavec se ima pravico pripraviti na zagovor v treh 

delovnih dneh.

Izobraževanje

36. člen
(Izobraževanje)

Za izobraževanje se šteje:
– izobraževanje za pridobitev nove stopnje oziroma ravni 

izobrazbe,
– usposabljanje,
– izpopolnjevanje.

37. člen
(Izobraževanje za pridobitev nove stopnje izobrazbe)
Če je izobraževanje za pridobitev nove stopnje oziroma 

ravni izobrazbe v interesu delodajalca, se delavec in deloda-
jalec s pogodbo o izobraževanju dogovorita o medsebojnih 
pravicah in obveznostih.

38. člen
(Pogodba o izobraževanju)

(1) S pogodbo o izobraževanju se delavec in delodajalec 
poleg prostega dneva na dan izpita oziroma zagovora zaključ-
nega dela dogovorita tudi o dela prostih dnevih za pripravo 
na posamezni izpit oziroma zaključnega dela najmanj v višini:

– 2 delovna dneva za vsak izpit na ravni izobraževanja do 
vključno V. stopnje oziroma ravni;

– 3 delovne dneve za vsak izpit na višji in visoki stopnji 
oziroma ravni izobraževanja (visoki strokovni šoli ali fakulteti);

– 7 delovnih dni za maturo oziroma zaključni izpit na 
stopnji oziroma ravni izobraževanja do vključno V. stopnje 
oziroma ravni;

– 10 delovnih dni za diplomo na višji ali visoki strokovni 
šoli oziroma fakulteti;

– 5 delovnih dni za vsak izpit na podiplomskem študiju;
– 15 delovnih dni za zaključni magistrski izpit ali magi-

strsko nalogo, za nalogo in izpit za pridobitev naziva magister 
oziroma specialist;

– 20 delovnih dni za doktorat.
(2) S pogodbo o izobraževanju delodajalec in delavec 

dogovorita tudi pravico delavca do povračila vseh z izobraževa-
njem povezanih stroškov, vendar pa najmanj v višini šolnine in 
pravico delodajalca zahtevati od delavca, da določeno obdobje 
po končanem izobraževanju ostane v delovnem razmerju z 
delodajalcem, vendar najmanj za čas trajanja izobraževanja.

39. člen
(Usposabljanje in izpopolnjevanje)

Usposabljanje in izpopolnjevanje, ki je izključno v interesu 
delodajalca praviloma poteka med delovnim časom, če ni bilo 
drugače dogovorjeno z reprezentativnim sindikatom v družbi.

40. člen
(Povračilo stroškov za usposabljanje in izpopolnjevanje)

Delavcu, ki ga delodajalec napoti na izpopolnjevanje in 
usposabljanje, delodajalec krije naslednje stroške:

– prevoz,
– šolnino ali kotizacijo,
– stroške prehrane,
– stroške bivanja.

41. člen
(Delavec, ki se izobražuje v lastnem interesu)

Delavec, ki se izobražuje v lastnem interesu, ima pravico 
do odsotnosti z dela brez nadomestila plače na dan, ko prvič 
opravlja izpit.

42. člen
(Dijaki in študenti na praktičnem usposabljanju)

Delodajalec in organizator izobraževanja se z učno po-
godbo dogovorita o:
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– plačilu za opravljeno delo,
– zavarovanju za primer poklicne bolezni in poškodbe 

na delu,
– prehrani med delom in
– ustreznem mentorstvu.

43. člen
(Dijaki in študenti)

Dijakom in študentom, ki so sklenili učno pogodbo z delo-
dajalcem, gredo najmanj pravice, določene z zakonom.

44. člen
(Mentorji praktičnega pouka)

Delavcu, mentorju pripravnika, mentorju praktičnega pou-
ka in mentorju usposabljanja brezposelnih oseb pri delodajalcu 
pripada dodatek za mentorstvo. Višino in pogoje izplačila določi 
delodajalec.

Sindikalno delovanje

45. člen
(Pogoji za delovanje sindikata)

(1) S kolektivno pogodbo se ne posega v pravice, obve-
znosti in odgovornosti sindikata, da v skladu s svojo vlogo in 
nalogami deluje pri delodajalcu, daje pobude, predloge, stališča 
in zahteve pristojnim organom pri delodajalcu.

(2) Delovanja sindikata ni mogoče omejiti z odločitvami 
organov delodajalca.

(3) Delodajalec zagotavlja sindikatu podatke o vseh vpra-
šanjih, o katerih odločajo organi upravljanja in pooblaščeni 
delavci in ki se nanašajo na socialno ekonomski in delovni 
položaj ter pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz dela 
in delovnega razmerja.

(4) Delodajalec omogoča sindikatom sodelovanje v vseh 
postopkih odločanja o pravicah, obveznostih in odgovornostih 
delavcev iz delovnega razmerja.

(5) Delodajalec zagotavlja sindikatu, organiziranem pri 
delodajalcu:

– prost dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov k delo-
dajalcu na podlagi vnaprejšnjega obvestila,

– svobodo sindikalnega obveščanja in širjenja sindikal-
nega tiska.

46. člen
(Materialni pogoji za sindikalno delo)

(1) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu oziroma s pogod-
bo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo med sindikatom 
in delodajalcem se določijo materialni pogoji za delo sindikata.

(2) Če s pogodbo iz prejšnjega odstavka ni drugače dolo-
čeno, je za delo sindikata zagotovljeno:

– ena plačana ura letno na vsakega člana sindikata pri 
delodajalcu, vendar ne manj kot 30 ur letno, če je do 20 zapo-
slenih in ne manj kot 60 ur, če je več kot 20 zaposlenih, ter pol 
ure za vsakega od zaposlenih delavcev za opravljanje sindikal-
nih funkcij. V tako določeno število ur se ne všteva sodelovanje 
sindikalnih zaupnikov v organih sindikalnih central in v organih 
sindikatov dejavnosti – na višjih nivojih. O okvirnem režimu 
izrabe določenega števila ur za delo sindikalnih zaupnikov se 
dogovorita sindikat in delodajalec. Pri tem upoštevajo potrebe 
in interese članov sindikata in zahteve delovnega procesa. 
Delodajalec sindikatu zagotavlja:

– prostorske pogoje za delo sindikata, njegovih organov 
in sindikalnih zaupnikov,

– tehnično izvedbo obračuna in plačevanje članarine 
sindikata,

– tri plačane delovne dneve letno za usposabljanje 
sindikalnih zaupnikov, vendar skupno število teh ur ne more 
presegati tretjine ur iz prve alineje,

– članom sindikata podpisnika te kolektivne pogodbe 
en (1) neplačan dan za sindikalne aktivnosti na ravni dejavnosti,

– sindikalnemu zaupniku večinskega sindikata v pod-
jetju, da prejema za svoje delo 10 % dodatek, če zastopa manj 
kot 50 članov in 20 % dodatek, če zastopa več kot 50 članov. 
Dodatek se izračuna iz najnižje osnovne plače za I. tarifni ra-
zred po tej kolektivni pogodbi.

(3) Število sindikalnih zaupnikov v organizaciji oziroma 
pri delodajalcu, ki uživajo delovnopravno varstvo v skladu z 
zakonom, ki ureja delovna razmerja, se določi s kolektivno 
pogodbo pri delodajalcu oziroma s pogodbo o zagotavljanju 
pogojev za sindikalno delo med sindikatom in delodajalcem, 
upoštevaje organiziranost delovnega procesa, izmenskost, di-
slociranost in podobno. V primeru, da ni sklenjene kolektivne 
pogodbe pri delodajalcu, kot je določeno v prejšnjem stavku, 
je delodajalec dolžan na pobudo sindikata skleniti pogodbo/
dogovor o zagotavljanju pogojev za delovanje sindikata. V pri-
meru edinega sindikalnega zaupnika pri delodajalcu, je temu 
sindikalnemu zaupniku delovno pravno varstvo zagotovljeno 
neodvisno od sklenitve kolektivne pogodbe pri delodajalcu 
oziroma pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje sindi-
kata, če gre za reprezentativni sindikat pri delodajalcu. Sindi-
kat mora obvestiti delodajalca o imenovanju oziroma izvolitvi 
sindikalnega zaupnika.

(4) S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se lahko 
predvidi sklicevanje članskih sestankov največ dvakrat letno 
med delovnim časom.

(5) Ne glede na zagotovljene materialne pogoje za delo 
sindikata po tem členu se delodajalec in reprezentativni sin-
dikat pri delodajalcu lahko dogovorita, da za čas opravljanja 
profesionalne funkcije pripada sindikalnemu zaupniku plača 
najmanj v višini, kot jo je prejemal pred začetkom opravljanja 
te funkcije.

47. člen
(Varstvo sindikalnega zaupnika)

(1) Varovani sindikalni zaupnik zaradi sindikalne dejav-
nosti uživa posebno varstvo v skladu z zakonom in kolektivno 
pogodbo.

(2) Sindikalnemu zaupniku zaradi sindikalne dejavnosti 
ni mogoče znižati plače, proti njemu začeti disciplinskega ali 
odškodninskega postopka, ga kako drugače postavljati v manj 
ugoden oziroma podrejen položaj niti mu odpovedati pogodbe 
o zaposlitvi brez soglasja sindikata.

(3) Rok za soglasje iz prejšnjega odstavka je 8 dni od 
prejema pisne zahteve delodajalca. Če se v tem roku sindikat 
ne opredeli, se šteje, da je dal soglasje. Sindikat lahko odkloni 
soglasje le, če oceni, da je odločitev posledica sindikalne 
dejavnosti sindikalnega zaupnika, delodajalec pa lahko sproži 
postopek pred arbitražo. Dokazno breme je na delodajalcu.

(4) Varstvo po tem členu traja ves čas opravljanja funkcije 
sindikalnega zaupnika in še eno leto po njenem prenehanju.

(5) Za sindikalne zaupnike po tem členu se štejejo tudi 
funkcionarji sindikatov – sindikalnih central (predsedniki ob-
močnih in republiških odborov sindikatov, predsedniki območ-
nih sindikatov), ki so zaposleni pri delodajalcu, svojo funkcijo 
pa opravljajo neprofesionalno.

Prejemki iz delovnega razmerja

48. člen
(Splošne določbe)

(1) Osebni prejemki delavca v delovnem razmerju, ki so 
predmet te kolektivne pogodbe, so:

– plača,
– nadomestilo plače,
– povračila stroškov v zvezi z delom,
– drugi osebni prejemki.
(2) Če se pri delodajalcu izplačujejo plače večkrat meseč-

no, mora biti prva akontacija izplačana najkasneje zadnji dan 
v mesecu za tekoči mesec, dokončno izplačilo pa najkasneje 
18 dni po preteku plačilnega obdobja.
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(3) Plače, nadomestila plač, drugi osebni prejemki in po-
vračila stroškov v zvezi z delom se izplačujejo preko bančnega 
računa delavca.

(4) Povračila stroškov v zvezi z delom, drugi osebni pre-
jemki, plačila dijakom in študentom na praktičnem usposablja-
nju se izplačujejo v višini, kot jih določa ta kolektivna pogodba, 
vendar pod pogoji in v zneskih, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo in osnovo za prispevke za socialno varnost.

(5) Delavcem, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi z delovnim 
časom, krajšim od polnega, ali delajo pri več delodajalcih, pri-
padajo drugi osebni prejemki v sorazmerju z delovnim časom 
za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi. To pravilo ne ve-
lja v primeru, ko delavci sklenejo pogodbo o zaposlitvi z delov-
nim časom krajšim od polnega na podlagi posebnih zakonov.

(6) Če delavec dela pri več delodajalcih, za katere ve-
lja ta kolektivna pogodba, uveljavlja pravice iz te kolektivne 
pogodbe pri posameznem delodajalcu v skladu z dogovorom 
med delodajalci.

(7) Obračunane plače posameznega delavca pri deloda-
jalcu so zaupne.

49. člen
(Tarifna priloga)

Tarifna priloga določa:
– najnižje osnovne plače po tarifnih razredih,
– način usklajevanja najnižjih osnovnih plač,
– zneske drugih osebnih prejemkov,
– zneske povračil stroškov v zvezi z delom.

50. člen
(Plača)

Plača je sestavljena iz:
– osnovne plače,
– plačila za delovno uspešnost,
– plačila za poslovno uspešnost,
– dodatkov.

51. člen
(Najnižja osnovna plača)

(1) Najnižja osnovna plača je vrednost najmanj zahtevne-
ga dela v tarifnem razredu.

(2) Višina mesečne najnižje osnovne plače, določene v 
tarifni prilogi, velja za 174 ur.

(3) Najnižja osnovna plača v kolektivni pogodbi pri deloda-
jalcu se uskladi, če je nižja od najnižje osnovne plače, določene 
v tej kolektivni pogodbi.

52. člen
(Osnovna plača)

(1) Višina osnovne plače delavca je enaka ali višja od 
najnižje osnovne plače, določene za posamezni tarifni razred.

(2) Osnovna plača se določi v mesečnem znesku ali zne-
sku na uro (urna postavka). Dogovorjeni mesečni znesek velja 
za zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o 
zaposlitvi, za 174 ur.

(3) Osnovna plača delavca se uskladi, če je nižja od 
najnižje osnovne plače v ustreznem tarifnem razredu ustrezne 
kolektivne pogodbe.

53. člen
(Plačilo za delovno uspešnost)

Plačilo za delovno uspešnost predstavlja plačilo iz naslo-
va stimulacije in iz naslova napredovanja.

54. člen
(Plačilo za delovno uspešnost iz naslova stimulacije)
(1) Delovna uspešnost iz naslova stimulacije je ocenjena 

pozitivno ali negativno.

(2) Merila in kriteriji za ugotavljanje delovne uspešnosti iz 
naslova stimulacije se opredelijo v kolektivni pogodbi pri delo-
dajalcu ali v splošnem aktu delodajalca in morajo biti delavcem 
znana pred začetkom opravljanja dela.

(3) Delovna uspešnost iz naslova stimulacije je določena 
za posameznega delavca ali za skupino delavcev.

55. člen
(Plačilo za delovno uspešnost iz naslova napredovanja)

(1) Delavec zaradi pridobivanja dodatnih znanj, izkušenj 
ali delovne uspešnosti, na istem delovnem mestu napreduje.

(2) Merila in postopki za napredovanje se določijo v kolek-
tivni pogodbi pri delodajalcu ali v splošnem aktu delodajalca.

(3) Plačilo iz naslova napredovanja ni trajna pravica de-
lavca.

56. člen
(Plačilo za poslovno uspešnost)

(1) Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspe-
šnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo delodajalca 
ali s splošnim aktom delodajalca ali s pogodbo o zaposlitvi.

(2) Plačilo za poslovno uspešnost se lahko izplača v obliki 
13. plače, božičnice, poračuna, ali kakorkoli drugače imenova-
nega izplačila.

57. člen
(Dodatki za posebne pogoje dela)

(1) Delavcu pripadajo dodatki za posebne pogoje dela, 
ki izhajajo iz:

– razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj 
ugoden,

– posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja 
in nevarnosti pri delu, če niso vsebovani v osnovni plači.

(2) Dodatki se obračunavajo za čas, ko je delavec delal v 
pogojih zaradi katerih mu dodatek pripada.

58. člen
(Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa,  

ki je za delavca manj ugoden)
(1) Delavcu pripadajo dodatki iz razporeditve delovnega 

časa, če niso upoštevani v osnovni plači, v naslednjih odstotkih 
za:

(a) nočno delo: 50 %
(b) izmensko delo za čas dela v popoldanski izmeni: 10 %
(c) delo v nedeljo: 50 %
(d) delo na praznike in dela proste dneve po zakonu: 50 % 

delo na 1. jan., 1. maj, dan državnosti: 100 %
(e) nadurno delo: 30 %
(f) deljen delovni čas v primeru prekinitve 2 ure in več: 

10 %.
(2) Dodatka pod točkama (c) in (d) se izključujeta.
(3) Če delavec dela na praznik, ali dela proste dneve po 

zakonu, ali v nedeljo, oziroma na dan, ki ni predviden s planom 
izrabe delovnega časa, mu poleg ustreznega dodatka iz prvega 
odstavka tega člena pripada tudi prosti delovni dan v dogovoru 
z delodajalcem, ali pa se mu izplača dodatek za nadurno delo.

(4) Dodatek za deljen delovni čas se obračuna za delovne 
ure, opravljene po prekinitvi.

(5) Za vsako uro pripravljenosti na domu delavcu pripada 
nadomestilo v višini 10 % delavčeve urne postavke osnovne 
plače. Letno je lahko delavec v pripravljenosti največ 2000 ur, 
do 3000 ur pa s soglasjem delavca.

59. člen
(Dodatki, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, 

neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu)
Dodatki in njihova višina, ki izhajajo iz posebnih obreme-

nitev pri delu, neugodnih vplivov okolja, za nevarnost pri delu, 
morajo biti določeni v kolektivni pogodbi pri delodajalcu ali 
splošnem aktu delodajalca.
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60. člen
(Dodatek za delovno dobo)

(1) Delavcu pripada dodatek za delovno dobo najmanj v 
višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne 
dobe.

(2) Pri uveljavljanju pravice iz prejšnjega odstavka se v 
delovno dobo vštevajo izpolnjena leta delovne dobe, ki jih je 
delavec prebil na delu, ali v delovnem razmerju doma oziroma 
v tujini, ali pri opravljanju samostojne dejavnosti, ki so ustrezno 
potrjena z vpisom v delovno knjižico.

(3) Dokupljena, zavarovalna doba s povečanjem in po-
sebna doba se ne štejejo kot dobe pri uveljavljanju dodatka na 
delovno dobo.

61. člen
(Višina nadomestila plače)

Če je v kolektivni pogodbi pri delodajalcu ali v pogodbi o 
zaposlitvi delavca določeno, da je sestavni del plače tudi plačilo 
za poslovno uspešnost, je le-to izključeno iz osnove za izračun 
nadomestila plače.

62. člen
(Nadomestilo plače za čas stavke)

Za čas stavke pri delodajalcu, organizirane v skladu 
z zakonom, ki je posledica kršitve pravic delavcev pri delo-
dajalcu, so delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 
100 % osnovne plače. Nadomestilo plače je omejeno na največ 
3 delovne dneve.

63. člen
(Povračilo stroškov v zvezi z delom)

1. Prehrana med delom
(1) Delavcem, ki so prisotni na delu vsaj 4 ure na dan, 

delodajalec zagotovi prehrano med delom v skladu s standardi. 
Če ta ni zagotovljena ali če delavec iz utemeljenih razlogov ne 
more uživati organizirane prehrane, je delavec upravičen do 
povračila stroškov za prehrano med delom.

(2) Delavcu, ki zaradi neenakomerne razporeditve ali 
začasne prerazporeditve delovnega časa dela dnevno 10 ur 
ali več, pripada dodaten obrok.

(3) Če delavec iz prejšnjega odstavka dodatnega obroka 
ne uživa, je upravičen do povračila stroškov za prehrano v višini 
zgornjega zneska, določenega v uredbi, za vsako dopolnjeno 
uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.

(4) Višina povračila stroška prehrane med delom na dan 
se določi v tarifni prilogi.

2. Prevoz na delo in z dela
(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na 

delo in z dela za dan prisotnosti na delu. Če delodajalec zah-
teva, da delavec kljub ukinitvi javnega prevoza v času izrednih 
razmer pride na delo in delavec nima prevoznega sredstva in 
nima možnosti uporabiti običajnih načinov prevoza na delo, je 
delodajalec dolžan delavcu zagotoviti prevoz na delo ali mu po-
ravnati dejanske stroške le tega, kar delavec izkazuje z računi.

(2) Sprememba prebivališča delavca, ki ima za posledi-
co povišanje stroška prevoza na delo in z dela, ne vpliva na 
povračilo stroškov prevoza, ki izhaja iz kraja, dogovorjenega s 
pogodbo o zaposlitvi.

(3) Višina povračila stroška prevoza na delo in z dela se 
določi v tarifni prilogi.

3. Službeno potovanje v Sloveniji
(1) Za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri opra-

vljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, se šteje 
dnevnica (povračilo stroškov za prehrano), povračilo stroškov 
za prenočevanje in povračilo stroškov za prevoz.

(2) Do povračila stroškov na službenem potovanju so 
upravičeni delavci, ki so napoteni na službeno potovanje.

(3) Delavec je do dnevnice od 6 do 8 ur upravičen le, 
če se je službeno potovanje pričelo vsaj 2 uri pred začetkom 
oziroma končalo vsaj 2 uri po preteku rednega delovnega časa.

(4) Stroški prenočevanja na službenem potovanju se po-
vrnejo, če je predložen račun za prenočevanje v hotelu, ki ga 
odobri delodajalec.

(5) Dnevnica in prehrana oziroma povračilo stroškov za 
prehrano med delom se izključujeta.

(6) Višina povračila stroškov iz prvega odstavka tega 
člena se določi v tarifni prilogi.

4. Službeno potovanje v tujini
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za službe-

no potovanje v tujini.
(2) Višina povračila stroškov iz prvega odstavka tega 

člena se določi v tarifni prilogi.
5. Terenski dodatek
(1) Delavec, ki dela na terenu najmanj dva dni zaporedo-

ma in prenočuje izven kraja svojega običajnega prebivališča in 
izven kraja sedeža delodajalca, opravlja terensko delo.

(2) Če delodajalec v času terenskega dela zagotovi pre-
hrano in prenočevanje, delavcu pripada terenski dodatek.

(3) Če delodajalec v času terenskega dela ne zagotovi 
prehrane in prenočevanja, je delavec upravičen do povračila 
stroškov za delo na terenu v višini dnevnice in stroška pre-
nočevanja, razvidnega iz računa. Delavec v tem primeru do 
terenskega dodatka ni upravičen.

(4) Višina terenskega dodatka se določi v tarifni prilogi.

64. člen
(Drugi osebni prejemki)

1. Regres za letni dopust
(1) Delavec je ne glede na morebitno menjavo delodajalca 

v enem koledarskem letu upravičen do enega regresa za letni 
dopust. V primeru, da delavec med letom menja delodajalce, je 
vsak delodajalec, ki ga zavezuje ta kolektivna pogodba, dolžan 
izplačati sorazmerni del regresa za letni dopust. Delodajalec, 
ki ga zavezuje ta kolektivna pogodba, ima pravico do povračila 
preveč izplačanega regresa za letni dopust, če je delavcu pre-
nehalo delovno razmerje.

(2) V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni 
dopust izplača najkasneje do 1. novembra tekočega leta.

(3) Regres za letni dopust se izplača v denarju.
(4) Regres za letni dopust se izplača skladno z zakonom 

o delovnih razmerjih v višini, kot jo določa tarifna priloga te 
kolektivne pogodbe.

2. Jubilejna nagrada
(1) Delavcu pripada jubilejna nagrada za 10, 20, 30 in 

40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.
(2) Jubilejna nagrada pri zadnjem delodajalcu nadomesti 

jubilejno nagrado za skupno delovno dobo tako, da delavec 
pri istem delodajalcu za isti jubilej dobi samo eno jubilejno 
nagrado.

(3) Višina jubilejne nagrade se določi v tarifni prilogi.
3. Solidarnostna pomoč
(1) V primeru smrti delavca ali vzdrževanega ožjega dru-

žinskega člana (zakonca, zunajzakonskega partnerja, otroka, 
posvojenca) se izplača solidarnostna pomoč.

(2) Na predlog sindikata je delavec upravičen do solidar-
nostne pomoči v primeru, ko prvič postane invalid II. kategorije 
ali invalid III. kategorije s pravico do dela s krajšim delovnim 
časom.

(3) Na predlog sindikata je delavec upravičen do soli-
darnostne pomoči v primeru upravičene odsotnosti iz zdra-
vstvenih razlogov, vključno z nego, zaradi katere je odsoten 
neprekinjeno šest mesecev ali več. Delavec je v tem primeru 
upravičen do solidarnostne pomoči, vendar ne več kot enkrat 
v koledarskem letu.

(4) Solidarnostni pomoči iz drugega in tretjega odstavka 
se med seboj izključujeta.

(5) Višina solidarnostne pomoči se določi v tarifni prilogi.
4. Odpravnina ob upokojitvi
(1) V primeru upokojitve pripada delavcu ob prenehanju 

pogodbe o zaposlitvi odpravnina skladno z zakonom, ki ureja 
delovna razmerja.
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(2) Odpravnina ob upokojitvi mora biti izplačana najkasne-
je ob izplačilu zadnje plače.

(3) Višina odpravnine ob upokojitvi je določena v tarifni 
prilogi.

5. Odpravnina, ki delavcu pripada v primeru odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi

(1) Višina odpravnine iz zakona o delovnih razmerjih lah-
ko presega 10-kratnik osnove, določene v zakonu o delovnih 
razmerjih za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

(2) Odpravnina mora biti izplačana najkasneje ob izplačilu 
zadnje plače.

(3) V primeru prenehanja dejavnosti kot celote na ravni dr-
žave, ki je v standardni klasifikaciji dejavnosti opredeljena s šti-
rimestno šifro (razred), pripada delavcu odpravnina v višini ene 
povprečne delavčeve plače za vsako leto dela pri delodajalcu.

65. člen
(Obračun plače, nadomestil in drugih prejemkov)

(1) Vsakemu delavcu mora biti pri izplačilu plače vročen 
pisni obračun, ki vsebuje naslednje podatke:

– osnovno plačo delavca ali urno postavko,
– plačilo za delovno uspešnost delavca iz naslova sti-

mulacije,
– plačilo za delovno uspešnost delavca iz naslova na-

predovanja,
– plačilo za poslovno uspešnost,
– dodatke po posameznih vrstah, ki izhajajo iz zakona, 

kolektivne pogodbe oziroma pogodbe o zaposlitvi,
– nadomestila plače po posameznih vrstah,
– bruto plačo,
– znesek prispevkov za socialno varnost,
– davek od osebnih prejemkov,
– neto plačo,
– neto izplačilo.
(2) Ob obračunu plače delodajalec lahko na istem obra-

čunskem listu obračuna tudi druge osebne prejemke, povračila 
stroškov v zvezi z delom in odtegljaje od plače (neto izplačilo).

(3) Vsak delavec ali od delavca pisno pooblaščeni sindi-
kalni zaupnik ima pravico do obrazložitve svoje obračunane 
plače.

C. OBLIGACIJSKI DEL KOLEKTIVNE POGODBE

Pravice in obveznosti strank

66. člen
(Pozitivna izvedbena dolžnost)

Stranki kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi, ki 
so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te kolektiv-
ne pogodbe in spoštovanje njenih določb.

67. člen
(Negativna izvedbena dolžnost)

Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo 
izvrševanju te kolektivne pogodbe.

68. člen
(Sprememba kolektivne pogodbe)

(1) Kolektivna pogodba se spremeni z aneksom k tej 
kolektivni pogodbi.

(2) Postopek za njeno spremembo se prične na pobudo 
ene od strank te pogodbe.

(3) Stranka, ki predlaga spremembo kolektivne pogodbe, 
predloži drugi stranki obrazložen predlog aneksa.

(4) Druga stranka se je dolžna do predloga za spremem-
bo kolektivne pogodbe opredeliti v 30 dneh.

69. člen
(Razlaga kolektivne pogodbe)

(1) Za razlago te kolektivne pogodbe sta izključno pristojni 
stranki te pogodbe skupno.

(2) Vprašanja za razlago se naslovijo na Sindikat kmetij-
stva in živilske industrije Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, 
na Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljublja-
na, oziroma na GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, 
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana in Zadružno zvezo Slovenije, 
Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana.

(3) Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije ali 
Združenje delodajalcev Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih 
in živilskih podjetij ter Zadružna zveza Slovenije skličejo sesta-
nek pogajalske skupine, da se pripravijo razlage te kolektivne 
pogodbe najkasneje v treh mesecih.

(4) Razlaga je sprejeta z dnem, ko jo podpišeta vodji 
pogajalskih skupin.

(5) Razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in je obvezna.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

70. člen
(Uskladitev podjetniških kolektivnih pogodb)

(1) Obe stranki te pogodbe si bosta prizadevali, da bodo 
stranke kolektivnih pogodb pri delodajalcih v roku treh mese-
cev od začetka veljavnosti te kolektivne pogodbe uskladile 
podjetniške kolektivne pogodbe z novo Kolektivno pogodbo za 
kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije.

(2) Izvajanje določbe prejšnjega odstavka spremljata 
stranki te kolektivne pogodbe.

(3) Če se stranki kolektivne pogodbe pri delodajalcu v 
roku treh mesecev po podpisu kolektivne pogodbe dejavnosti 
na pobudo ene stranke ne začneta pogajati, se pri delodajalcu 
kolektivna pogodba dejavnosti začne uporabljati neposredno.

71. člen
(Začetek veljavnosti in objava)

Kolektivna pogodba začne veljati prvi dan naslednjega 
meseca po njeni objavi.

Kolektivna pogodba se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

72. člen
(Tarifna priloga)

Tarifna priloga je sestavni del te pogodbe.

Ljubljana, dne 18. novembra 2021

Predstavniki delojemalcev

Sindikat kmetijstva 
in živilske industrije Slovenije

Marjan Vindiš
predsednik

Predstavniki delodajalcev

Gospodarska zbornica Slovenije 
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

mag. Janez Rebec
predsednik UO

Združenje delodajalcev Slovenije

Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo 
in gozdarstvo
Gregor Rajšp

predsednik

Zadružna zveza Slovenije
Borut Florjančič

predsednik
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TARIFNA PRILOGA

1. člen
(Najnižje osnovne plače)

(1) Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih od prvega 
dne naslednjega meseca po objavi kolektivne pogodbe v Ura-
dnem listu Republike Slovenije dalje znašajo:

Tarifni razred Mesečni znesek  
za 174 ur v €

I. 587,41
II. 644,25
III. 713,74
IV. 787,42
V. 882,17
VI. 1.037,96
VII. 1.172,71
VIII. 1.383,25

Najnižje osnovne plače iz prvega odstavka tega člena 
veljajo najmanj do vključitve določbe o prehodu dodatka za 
skupno delovno dobo na dodatek za delovno dobo pri zadnjem 
delodajalcu v Kolektivno pogodbo za kmetijstvo in živilsko in-
dustrijo Slovenije. Pogodbene stranke se morajo z namenom 
sočasne ureditve dodatka za delovno dobo pri zadnjem delo-
dajalcu in korekcije najnižjih osnovnih plač za leto 2022 sestati 
v roku 60 dni po začetku veljavnosti te kolektivne pogodbe.

2. člen
(Povračilo stroškov v zvezi z delom)

2a) Prehrana med delom
(1) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med 

delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med 
delom v višini 4,55 € na dan.

(2) Če je prehrana organizirana in delavec iz utemeljenih 
razlogov takega obroka ne more uživati, delavcu pripada po-
vračilo stroškov za prehrano med delom v višini 4,55 € na dan.

(3) V primeru, da delo traja več kot 10 ur pripada delavcu 
zgornji znesek, ki ga za ta primer določa uredba.

2b) Prevoz na delo in z dela
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 

85 % cene javnega prevoza.
(2) Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu po-

vračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,17 € za vsak 
poln kilometer med prebivališčem in mestom opravljanja dela.

2c) Službeno potovanje v Sloveniji
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za službe-

na potovanja v Sloveniji:
– če službeno potovanje traja nad 6–8 ur in se je potova-

nje začelo 2 uri pred začetkom delovnega časa ali končalo 2 uri 
po končanem delovnem času: 6,12 €,

– če službeno potovanje traja nad 8–12 ur v višini: 9,00 €,
– če službeno potovanje traja nad 12 ur v višini: 18,00 €.
(2) Delavec je upravičen do povračila dejansko nastalih 

stroškov prevoza na službenem potovanju, ki so dokazani z 
računi. V primeru, da delavec uporablja lastno prevozno sred-
stvo, je za vsak poln kilometer upravičen do povračila stroška 
v višini zgornjega zneska, določenega v uredbi.

2d) Službeno potovanje v tujini
Delavec je upravičen do povračila stroškov za službeno 

potovanje v tujini v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za 
službena potovanja v tujino.

2e) Terenski dodatek
Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 €.

3. člen
(Drugi osebni prejemki)

3a) Jubilejna nagrada
Jubilejna nagrada za delovno dobo pri zadnjem deloda-

jalcu znaša:
– za 10 let: 460 €,
– za 20 let: 689 €,
– za 30 let: 919 €,
– za 40 let: 919 €.
3b) Solidarnostna pomoč
Solidarnostna pomoč znaša v primeru:
– smrti delavca 2.500 €,
– smrti vzdrževanega ožjega družinskega člana 1.200 €,
– drugega ali tretjega odstavka 3. točke 64. člena 350 €.
3c) Odpravnina ob upokojitvi
Odpravnina ob upokojitvi se izplača skladno z zakonom 

o delovnih razmerjih.
3č) Regres za letni dopust
Delavcu pripada regres za letni dopust v višini zneska 

minimalne plače.

4. člen
(Letno usklajevanje zneskov)

Pogodbene stranke se z namenom letnega usklajevanja 
zneskov, določenih s to Tarifno prilogo, sestanejo vsako leto, 
najkasneje do konca meseca maja, vendar ne pred dosego 
dogovora iz 1. člena te tarifne priloge.

Ljubljana, dne 18. novembra 2021

Predstavniki delojemalcev

Sindikat kmetijstva
in živilske industrije Slovenije

Marjan Vindiš
predsednik

Predstavniki delodajalcev

Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

mag. Janez Rebec
predsednik UO

Združenje delodajalcev Slovenije

Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo
in gozdarstvo
Gregor Rajšp

predsednik

Zadružna zveza Slovenije
Borut Florjančič

predsednik

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti je dne 22. 11. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-5/2005-39 
o tem, da je Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko 
industrijo Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na 
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZAribt) pod zaporedno številko 2/15.
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OBČINE
DRAVOGRAD

3705. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest 
v Občini Dravograd

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – 
ZPrCP-F) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, 
št. 8/20 – uradno prečiščeno besedilo – UPB-4) je Občinski svet 
Občine Dravograd na 20. redni seji dne 18. 11. 2021 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest  

v Občini Dravograd

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v Dravogradu in v naseljih z uvedenim ulič-

nim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Dravograd in ceste med 

naselji v Občini Dravograd in naselji v sosednjih občinah in
– ceste v naseljih Občine Dravograd z uvedenim uličnim 

sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Dravograd in 

ceste med naselji v Občini Dravograd in naselji v sosednjih 
občinah so:

ZAPST ODSEK ZAC_CESTE OPIS KON_CESTE DOLZ_ODS NAMEN DOL_SOSED
1 078011 C G1 1 Dravograd-Vič-Goriški vrh-

Logarnica
C 078020 11058 V 0

2 078021 C G1 1 Dravograd-Ojstrica-Junčko-
Pernice

C 274010 17314 V 1320 Muta

3 078051 C 078020 Ojstrica-Planinski dom Z Pl. dom 2419 V 0
4 078061 C R3 699 Libeliče-Trotov križ-Zelen Breg C 350130 6079 V 6444 Ravne 

na Koroškem
5 078071 C R3 702 Trbonje-Cv. sedlo-G1 4 C G1 4 9547 V 0
6 078081 C G1 4 Šentjanž-Papež-Šempeter Z HS Otiški Vrh 

94
2272 V 0

7 078101 C G1 4 Šentjanž I C G1 4 1918 V 0
8 078102 C G1 4 Šentjanž II O 078101 168 V 0
9 078111 C 078100 Šentjanž-smučišče Bukovnik Z smuč. 2131 V 0

10 078121 C 078100 Šentjanž-Ind. cona-Podklanc C G2 112 657 V 0
11 078131 C G2 112 Dobrava-Sv. Križ-Tolsti Vrh C 350130 4798 V 7365 Ravne 

na Koroškem
12 078151 C G1 1 Obvoznica-Vič C 078010 984 V 0
13 350121 C R1 227 Brdinje-Selovec C G2 112 46 V 7466 Ravne 

na Koroškem; 
187 Sl. Gradec

14 377211 C 377200 Lakuže-Vuzenica-Trbonje C R3 702 4035 V 5579 Sl. 
Gradec;  

443 Vuzenica
15 377251 C R1 227 Anžič-Bukovska vas C G1 4 1306 V 2665 Sl. 

Gradec
SKUPAJ DOLŽINA 64,732
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5. člen
Lokalne ceste v Dravogradu in v naseljih z uvedenim 

uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:

Krajevne ceste (LZ)
ZAPST ODSEK ZAC_CESTE OPIS KON_CESTE NAMEN DOLZ_ODS DOL_SOSED

1 080011 C G1 1 Robindvor O 080011 V 964 0
2 080031 C G1 1 Pod gradom C 078020 V 473 0

SKUPAJ DOLŽINA 1,437

Zbirne krajevne ceste (LK)
ZAPST ODSEK ZAC_CESTE OPIS KON_CESTE NAMEN DOLZ_ODS DOL_SOSED

1 079051 C G1 1 Traberg center-Prežihova ulica Z HŠ 9 V 246 0
2 079071 C 078020 Ul. Pod gradom-Zajc Z HŠ 28 V 188 0
3 079072 O 079071 Ul. Pod gradom-Zimic Z HŠ 38 V 96 0
4 079073 O 079071 Ul. Pod gradom-Škorjanec Z HŠ 39 V 107 0
5 079111 C G1 1 Dravska ulica O 578791 V 256 0
6 079141 C 080010 Robindvor 27 Z HŠ 27 V 231 0
7 079151 C 080010 Robindvor 140 Z HŠ 140 V 140 0
8 079152 O 079151 Robindvor 140 Z HŠ 124 V 179 0
9 079161 C 080010 Robindvor 124 Z HŠ 113 V 106 0

10 079171 C 080010 Robindvor 77 Z HŠ 77 V 242 0
11 079291 C G1 4 Železniška postaja Z ŽP V 228 0
12 079292 C 079292 Železniška postaja II HS Meža 5 V 62 0

SKUPAJ DOLŽINA 2,081

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Dravograd in med na-

selji so:

ZAPST ODSEK ZAC_CESTE OPIS KON_CESTE DOLZ_ODS NAMEN DOL_SOSED
1 578011 O 578501 Viško polje-vadbeni center Z HŠ 16 622 V 0

2 578021 C 078010 Vič-Gostenčnik-Jurček-Guči Z HŠ 24 1150 V 0

3 578022 O 078011 Slepa cesta do Goriški Vrh 44 Z HS
Goriški Vrh 44

73 V 0

4 578023 O078011 Dovozna pot do Vič 11C Z HS Vič 11C 86 V 0

5 578031 C 078010 LC 078011-Rotovnik Z HŠ 26c 125 V 0

6 578041 C 078010 LC 078011-Stogart C 578470 105 V 0

7 578051 C 078020 Ojstriški jarek-Granda Z HŠ 93 363 V 0

8 578052 O 578051 Vajde-Urih Z HŠ 28 233 V 0

9 578061 C G1 1 Lampret-Praznikar-Jamnik Z HŠ 12d 3668 V 0

10 578071 C G1 1 Boštjan-Kašman-Škratek Z HŠ 18 883 V 0

11 578081 C G1 1 Odcep Vrata Z HŠ 24 343 V 898 Muta

12 578091 C G1 1 Murenhof-Velški jarek-Švab Z HŠ 12a 2061 V 0

13 578101 C 078050 Planinski dom-križišče C 078010 2852 V 0

14 578111 C R3 702 Bukovčan-Hudopisk-Črešnik Z HŠ 122 1045 V 0

15 578112 O 578111 Hudopisk-Žvikart Z HŠ 110 101 V 0

16 578113 O 578111 Meža 35-41 O 578111 290 V 0

17 578114 O 578113 Meža 33 Z HŠ 33 42 V 0

18 578121 C G1 4 Bauhov jarek-Ravlan Z HŠ 72a 1584 V 0

19 578122 O 578121 Bauhov jarek-Breznik C 078070 2247 V 0

20 578131 C G1 4 G1 4-Vrhovnik C G1 4 256 V 0

21 578141 C G1 4 Bukovska vas-Sv. Ožbolt Z gozdna 2696 V 142 Sl. Gradec

22 578142 O 578141 Bukovska vas-Gregor Z HŠ 104 295 V 0



Stran 11000 / Št. 186 / 30. 11. 2021 Uradni list Republike Slovenije

ZAPST ODSEK ZAC_CESTE OPIS KON_CESTE DOLZ_ODS NAMEN DOL_SOSED
23 578143 O 1258 Bukovska vas-Sv. Ožbolt O 078092 146 V 0
24 578151 C G1 4 G1 4-Jedert (cerkev) Z HŠ 67 365 V 0
25 578161 C G1 4 G1 4-Gracej Z HŠ 38b 298 V 0
26 578163 O 1258 Slepa cesta do Bukovska vas 23A Z HS Bukovska 

vas 23A
97 V 0

27 578171 C 377250 Bukovska vas-Medved Z HŠ 19 302 V 0
28 578181 C G1 4 Taubenvirt-Bodi Z HŠ 54a 297 V 0
29 578182 O 578181 Bistro Karmen-Tičej Z HŠ 56 93 V 0
30 578191 C 078100 Šentjanž 18 Z HŠ 18 314 V 0
31 578192 O 578191 Šentjanž 17 Z HŠ 17 101 V 0
32 578193 O 578191 Šentjanž 27 Z HŠ 27 72 V 0
33 578194 O 578193 Šentjanž 23 Z HŠ 23 87 V 0
34 578195 O 578191 Šentjanž-Štumberger Z HŠ 32 124 V 0
35 578196 C 078100 Šentjanž 67-37 O 578195 194 V 0
36 578197 O 578196 Šentjanž 52 Z HŠ 52 86 V 0
37 578198 O578193 Dostop do Šentjanž

pri Dravogradu 30
Z HS Šent.

pri Dravogra
28 V 0

38 578201 C 078100 Šentjanž 60 Z HŠ 60 78 V 0
39 578211 C 078120 Sv. Ema-Lorbek Z HŠ 117 355 V 0
40 578221 C 078100 Šentjanž 124 Z HŠ 124 116 V 0
41 578231 C 078120 Konečnik-Dobrovnik-Močnik Z HŠ 65 887 V 0
42 578241 C 078120 IGEM-Poročnik C 078120 1135 V 0
43 578251 O 578241 Poročnik-Kondič Z HŠ 66 243 V 0
44 578261 O 578241 Poročnik-Studenčnik Z HŠ 62 391 V 0
45 578271 C G1 4 Begant Z HŠ 168 153 V 0
46 578272 O 578273 Most Beg. potok-HŠ 142a Z HŠ142a 149 V 0
47 578273 O 578271 Most Beg. potok-HŠ 157 Z HŠ 157 174 V 0
48 578274 O 578272 Most Beg. potok-HŠ 1-131 O 578273 128 V 0
49 578281 C G2 112 Kovtrov most-kotlovnica Z HŠ 148 450 V 0
50 578291 C 078130 Podklanc-Klančnik Z HIS

Podklanc 7
323 V 0

51 578301 C G2 112 G2 112-Ronet Z HŠ 110 415 V 0
52 578311 C 078130 Dobrava-Čevnik-Barišnik Z HŠ 18 1365 V 0
53 578321 C R3 699 Črneče-Dobrava O 578311 998 V 0
54 578331 C R3 699 Črneče-vodohran-Šapek Z HŠ 163 347 V 0
55 578341 O 578331 Črneče-Mrliška vežica-Gasilski dom C R3 699 324 V 0
56 578342 O 578341 Mrliška vežica-Zajc O 578351 818 V 0
57 578351 C R3 699 Sušnikov klanec-Sušnik Z HŠ 2 607 V 0
58 578352 O 578351 Sušnikov klanec-Zajc Z HŠ 182 111 V 0
59 578361 C R3 699 Matavunder-Kovčnik Z HŠ 6 599 V 0
60 578371 C R3 699 Fračnikov jarek-Nedok Z žaga 1587 V 0
61 578372 O 578371 Fračnikov jarek-žaga Kupnik Z HŠ 18 142 V 0
62 578381 C R3 699 Libeliče-Drofelnik Z HŠ 29 127 V 0
63 578382 C R3 699 Duler-Švab Z HŠ 19 710 V 0
64 578391 C R3 699 Libeliče 40 Z HŠ 40 59 V 0
65 578401 C R3 699 Libeliče 41 Z HŠ 41 84 V 0
66 578411 C R3 699 Libeliče 24 Z HŠ 24 229 V 0
67 578412 O 578411 Libeliče-šola-nove hiše Z HŠ 26a 87 V 0
68 578413 O 578411 Libeliče-šola-pokopališče Z cerkev 115 V 0
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ZAPST ODSEK ZAC_CESTE OPIS KON_CESTE DOLZ_ODS NAMEN DOL_SOSED
69 578421 C R3 699 Gorče-Dobrovnik Z HŠ 11 481 V 0
70 578431 C R3 699 Dom starostnikov-črpališče Z vodoh. 650 V 0
71 578441 C R3 699 Črneče igrišče-Kotnik Z HŠ 143 108 V 0
72 578451 C R3 699 Gas. dom-Zalesnik Z HŠ 126 177 V 0
73 578452 O 578451 Gas. dom-Flis Z HŠ 92 187 V 0
74 578453 C R3 699 Konjušnica Z HŠ 129 868 V 0
75 578461 C R3 699 Črneče 90 Z HŠ 90 128 V 0
76 578462 O 1263 Dovozna pot do Črneče 42 Z HS Črneče 42 60 V 0
77 578471 O 578041 Stogart 12 Z HŠ 12 197 V 0
78 578472 O 578041 Stogart 51 Z HŠ 51 130 V 0
79 578481 O2704 Trbonje slepa cesta od Trbonje-

Vuhred
Z HS Trbonje 15 159 V 0

80 578482 O2704 Dovozna cesta do pokopališča 
Trbonje

Z Pokopališče 257 V 0

81 578492 O078111 Dovozna pot do Selovec 14A Z HS Selovec 
14A

102 V 0

82 578501 C 078150 Zg. viško polje-Vrajenk Z HŠ 23 1169 V 0
83 578511 C 078020 Ojstriški jarek-grad Z HŠ 190 800 V 0
84 578512 O 578511 Arih Z HŠ 59c 157 V 0
85 578521 C 078010 Jurhar-Pungartnik Z HŠ 24 137 V 0
86 578531 C G1 1 Župnišče Z HŠ 34 91 V 0
87 578532 C 0240 Koroška cesta slepa ulica Z HS Koroška 

cesta 19
44 V 0

88 578541 C G1 1 G1 1-Kompan Z HŠ 35 351 V 0
89 578542 O 578541 Mori Z.-Golob C 078010 172 V 0
90 578543 O 578541 Mori T.-Viltužnik Z HŠ 38a 294 V 0
91 578551 C R3 699 Elektrarna Z elekt. 160 V 0
92 578561 C R3 699 Meža-Mentis C G1 4 89 V 0
93 578571 C R3 699 Komunala-Šlebnik Z HŠ 140 98 V 0
94 578581 C R3 699 Bloki Meža 155b Z HŠ155b 214 V 0
95 578582 O 578581 Bloki Meža 156 Z HŠ 156 124 V 0
96 578591 C R3 702 Meža 68 Z HŠ 68 83 V 0
97 578592 O 578591 Meža 62 Z HŠ 62 96 V 0
98 578601 C R3 702 Zavod za gozdove Z HŠ 70 32 V 0
99 578611 C G1 4 KZ Odor-Policija Z HŠ 16 260 V 0

100 578621 C 079290 Avtobusna postaja O 578621 184 V 0
101 578622 O 578621 AP-Upravna enota Z Upr.e. 127 V 0
102 578623 O 079291 Parkirišče pri starem mostu C 079291 56 V 0
103 578631 C G1 1 Peruš-Pšeničnik C G1 1 494 V 0
104 578641 C G1 1 Mariborska c. 153 Z HŠ 153 303 V 0
105 578642 O 578641 Mariborska c. 173 Z HŠ 173 266 V 0
106 578651 C G1 1 Mariborska c. 97 Z HŠ 97 115 V 0
107 578661 C G1 1 Mariborska c. 93 Z HŠ 93 50 V 0
108 578671 C G1 1 Mariborska c. 76 Z HŠ 76 42 V 0
109 578681 C G1 1 Mariborska c. 75 Z HŠ 75 146 V 0
110 578691 C 080010 Mariborska c. 23 Z HŠ 23 205 V 0
111 578701 C 080010 Mariborska c. 21 Z HŠ 21 147 V 0
112 578711 C 080010 Mariborska c. 41 Z HŠ 41 85 V 0
113 578721 C 080010 Robindvor 37 Z HŠ 37 81 V 0
114 578722 C 080010 Robindvor 38-43 C 080010 122 V 0
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ZAPST ODSEK ZAC_CESTE OPIS KON_CESTE DOLZ_ODS NAMEN DOL_SOSED
115 578731 C 079170 Robindvor 82 Z HŠ 82 114 V 0

116 578741 C G1 1 Pušnik Z HŠ 40 289 V 0

117 578751 C G1 1 Zdravstveni dom-Pušnik Z HŠ 8 306 V 0

118 578761 C 078020 Lesnik-Kavtičnik Z HŠ 7 95 V 0

119 578771 C 080030 Cerkev Sv. Vida-Zajc Z HŠ 31 75 V 0

120 578772 C 080030 Podgrad 70-73 Z HŠ 73 53 V 0

121 578773 C 080030 Krajnik-Fuks C 078020 139 V 0

122 578774 C 080030 Krajnik Z HŠ 128 280 V 0

123 578775 O 578774 Odsek Lorber C 078020 80 V 0

124 578776 O 080031 Dovozna pot do Pod gradom 96 Z HS Pod 
gradom 96

65 V 0

125 578777 O 078021 Dovozna cesta do Pod gradom 134 Z HS Pod 
gradom 134

94 V 0

126 578781 C 079050 Traberg-pokopališče Z vežice 363 V 0

127 578782 C 079050 Krožišče-Traberg Z parki. 62 V 0

128 578783 O 079051 Prežihova ulica Z HS Prežihova 
ulica 7

255 V 0

129 578784 O 578783 Prežihova ulica do HS 9 Z HS Prežihova 
ulica 9

110 V 0

130 578785 O 578783 Prežihova ulica povezovalna cesta C 578783 62 V 0

131 578786 O 578781 Dovozna cesta do PGD Dravograd Z HS Koroška 
cesta 51

118 V 0

132 578791 C G1 1 Občina-Ribiški dom Z HŠ 11 878 V 0

133 578792 O578781 Cesta ob pokopališču C 578791 335 V 0

134 578801 C 377250 Bukovska vas-Orel-Kružnik Z HŠ 43 1992 V 386 Sl. Gradec

135 578802 O 578801 Kogelnik-Skrovnik C 578810 1694 V 0

136 578811 O 578802 Judež-Mrak Z HŠ 4 2143 V 0

137 578812 O 578802 Jamnik-Čubej-Zaberčnik Z HŠ 20 3081 V 0

138 578821 C 078110 Jeglenjak-Škrinjar Z HŠ 5 2262 V 0

139 578831 C 078120 IC Šentjanž-Mitkop-Grabus O 578241 498 V 0

140 578832 C 078120 Korošica-Zbirni center Z center 174 V 0

141 578861 C 078060 Ridlov mlin-Aškrt-Vraživnik Z HŠ 12 3430 V 0

142 578871 C 078060 Libeliška gora-Hrastnik Z HŠ 42 392 V 0

143 578881 C 377210 Apačnik-Višnar Z HŠ 49 2169 V 0

144 578882 C 377210 Vidakovič-Goričan Z HŠ 34d 625 V 0

145 578891 C 078070 Cv. Sedlo-Sv. Danijel Z HŠ 22a 1820 V 0

146 578892 O 578891 Cv. Sedlo-Kržečnik Z HŠ 20 566 V 0

147 578901 C 078070 Božič-Kogelnik-Gačnik Z HŠ 17a 2936 V 0

148 578911 O 578081 Medvedova bajta-Zakršnik Z gozdna 4592 V 0

149 578921 C 078061 Slepi odsek do HS
Libeliška Gora 70

Z HS Libeliška 
Gora 70

78 V 0

150 578931 C 578774 Švarc-Vivod Z HS Pod 
gradom 122

63 V 0

151 578941 C 578214 Slepi odsek 1 od Sv. Ema-Lorbek Z HS Šen. pri 
Dravogradu 

105A

94 V 0

152 578942 O 578941 Slepi odsek 2 od Sv. Ema-Lorbek Z HS Šen. pri 
Dravogradu 113

67 V 0

153 578951 C 578820 Slepi odsek Selovec 15 Z HS Selovec 15 226 V 0

SKUPAJ DOLŽINA 80,003



Uradni list Republike Slovenije Št. 186 / 30. 11. 2021 / Stran 11003 

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in njene dopol-
nitve) pridobljeno soglasje oziroma mnenje Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo za ceste št. 37162-3/2021 (509) z 
dne 22. 6. 2021

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest v Občini Dravograd (Uradni list 
RS, št. 31/12).

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-0003/2018-20/5-1
Dravograd, dne 18. novembra 2021

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

NOVA GORICA

3706. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o sofinanciranju izvajanja brezplačnih 
prevozov za starejše v Mestni občini 
Nova Gorica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), v zvezi z izvr-
ševanjem Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 
št. 007-15/2020-7 z dne 20. 10. 2021 ter na podlagi 19. člena 
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 
18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na 
seji dne 18. novembra 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o sofinanciranju izvajanja  
brezplačnih prevozov za starejše  

v Mestni občini Nova Gorica

1. člen
V 2. členu Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih 

prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 202/20; v nadaljevanju: odlok) se za besedilom 
»št. 371-104/2018-11 z dne 23. 7. 2020« doda besedilo »in 
št. 007-15/2020-7 z dne 20. 10. 2021.«.

2. člen
V 3. členu se za besedo »starejše« doda beseda »upra-

vičencem«.

3. člen
V 8. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov tretji 

odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru dvoletnega proračuna se lahko objavi javni 

razpis za sofinanciranje programa za dve leti.«.

4. člen
V 18. členu se v drugem odstavku spremenita merili št. 5 

in 6 tako, da se glasita:

»
5. Prijavljen program izvajanja brezplačnih prevozov 

za starejše v celoti ustreza kriterijem odloka, je 
jasen, natančno opredeljen in ima izdelan celoten 
potek izvajanja storitve do 20

6. Prijavitelj ima za izvajanje predvidena lastna 
sredstva v višini:
do 20 % vrednostni programa 1
več kot 20 % in do 45 % 5
več kot 45 % in do 65 % 10
več kot 65 % 15

«.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-15/2020-8
Nova Gorica, dne 18. novembra 2021

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

3707. Odlok o dopolnitvah Odloka o ureditvi 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proraču-
nov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, 
št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21 in 172/21), Odločbe Ustav-
nega sodišča št. U-I-313/13-86 z dne 21. 3. 2014 (Uradni list 
RS, št. 22/14), v skladu s VI. poglavjem Zakona o stavbnih 
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, 
Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ, 101/13 – 
ZDavNepr in 22/14 – odl. US) in na podlagi 19. člena Statuta 
Mestne občine Nova Gorica, (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 
18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
18. novembra 2021 sprejel

O D L O K
o dopolnitvah Odloka o ureditvi nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini 
Nova Gorica

1. člen
V Odloku o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 79/17, 
184/20) se za 7. členom doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen
Ne glede na določbe iz 5. do 7. člena tega odloka občina 

pridobiva podatke o površini in namenu nepremičnine za potre-
be odmere nadomestila iz tistih uradnih evidenc, ki so vzposta-
vljene z veljavnimi predpisi, ki urejajo kataster nepremičnin.«.

2. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen
Ne glede na 11. člen tega odloka občina pridobiva po-

datke o namenu uporabe zazidanega stavbnega zemljišča iz 
uradnih evidenc, ki so vzpostavljene z veljavnimi predpisi, ki 
urejajo kataster nepremičnin. V kolikor v evidenci, iz katere 
se pridobi podatek o dejanski rabi le-ta ni identičen namenu 
uporabe, kot je določen v 11. členu tega odloka, se slednjega 
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smiselno pretvori, pri tem pa upošteva povezavo s CC-SI kla-
sifikacijo vrst objektov.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januar-
jem 2022.

Št. 007-006/2017-16
Nova Gorica, dne 18. novembra 2021

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

3708. Sklep o vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča 
za leto 2022

Na podlagi 15. člena Odloka o ureditvi nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 79/17, 184/20) in 19. člena Statuta Mestne 
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. no-
vembra 2021 sprejel naslednji

S K L E P

1.
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča 
za leto 2022 znaša 0,0058686 evra.

2.
Ta sklep prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 1. januarja 
2022. Do pričetka uporabe tega sklepa se uporablja Sklep o 
določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za leto 2021, št. 007-6/2017-11 z dne 
17. december 2020.

Št. 007-006/2017-15
Nova Gorica, dne 18. novembra 2021

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

3709. Sklep o potrditvi predlagane cene javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodo-
logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 
109/12, 76/17 in 78/79), četrtega odstavka 43. člena Odloka 
o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 157/20) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) je Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. novembra 2021 
sprejel naslednji

S K L E P

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica potrjuje predla-

gane cene javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki kot 
izhaja iz predloženih Elaboratov izvajalcev, in sicer:

– Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih 
služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki za predra-
čunski leti 2022 in 2023 na področju občin: Brda, Kanal ob 
Soči, Miren - Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Ren-
če - Vogrsko z dne 7. 9. 2021, ki jih je za zbiranje komunalnih 
odpadkov predlagal izvajalec javne službe Komunala Nova 
Gorica d.d.

– Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske jav-
ne službe – dejavnost obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na področju občin: Mestna občina Nova 
Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vo-
grsko, Šempeter - Vrtojba, september 2020, ki jih je za obdela-
vo in odlaganje komunalnih odpadkov predlagal izvajalec javne 
službe Kostak komunalno in gradbeno podjetje d.d.

Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komu-
nalnimi odpadki (brez DDV) so:

1.1. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpad-
kov znaša 0,0085 €/kg.

1.2. Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 
0,1821 €/kg.

2.1. Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov 
znaša 0,0080 €/kg.

2.2. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 
0,1890 €/kg.

3.1. Cena javne infrastrukture obdelave komunalnih od-
padkov znaša 0,0000 €/kg.

3.2. Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov znaša 
0,1283 €/kg.

4.1. Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih od-
padkov znaša 0,0000 €/kg.

4.2. Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 
0,1150 €/kg.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep 

št. 354-47/2019-13 z dne 28. 5. 2020, ki pa se uporablja do 
začetka uporabe tega sklepa.

Št. 354-219/2021-2
Nova Gorica, dne 18. novembra 2021

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

3710. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. novembra 2021 
sprejel

S K L E P

1.
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša 

na območje, ki obsega nepremičnine – dele parcel št. 674/16, 
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674/4 in 674/7, vse k.o. 2304 Nova Gorica, ki se po določilih Odlo-
ka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/18 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 
31/20) (v nadaljevanju: OPN) nahajajo v enoti urejanja prostora 
(v nadaljevanju: EUP) NG-25/01 z namensko rabo CU – območje 
centralnih dejavnosti, za katero velja Odlok o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu Kulturni center v Novi Gorici (Uradni list 
RS, št. 57/09, popravek 67/09, v nadaljevanju OPPN).

2.
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnje točke se, 

za namen izvedbe investicije – izgradnje zunanjega avditorija 
k objektu SNG Nova Gorica, dopusti individualno odstopanje 
od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v OPPN in sicer 
tako, da se:

a) namesto pogojev drugega odstavka 7. člena OPPN, ki 
določajo kapaciteto, program, maksimalne gabarite in višinske 
kote stavbe avditorija in namesto pogojev 24. člena OPPN, ki 
določajo maksimalna odstopanja od gabaritov objektov, upo-
števa naslednje pogoje:

»Zunanji avditorij gledališča kapacitete do 619 gledal-
cev je namenjen prireditvam na prostem v poletnem času. 
Prostor pod avditorijem se, poleg umestitve javnih sanitarij, 
ki funkcionirajo neodvisno od dvorane in so namenjene tudi 
obiskovalcem parka, uporabi za sekundarni program avditorija 
in gledališča (ne za obiskovalce) glede na bodoče potrebe 
(npr.: tehnični prostori za avditorij, skladišče, maskirnica, gar-
derobe, sanitarije …). Poleg dvorane je lokal s teraso.

– maksimalna širina in dolžina tlorisa osnovnega dela 
avditorija (brez klančin, stopnic v kletne etaže in dostopov, brez 
zunanje ureditve) stavbe sta 36 m in 34 m.

– osnovni del avditorija ter ostali deli (razlika v dimenzijah 
zaradi ločnega poteka fasade gledališča, klančine, stopnice, 
zunanja ureditev …) morajo biti locirani znotraj območja LP, ki 
je določeno na strani 7 elaborata lokacijske preveritve (Avditorij 
SNG Nova Gorica, izdelovalec Studio Črta, arhitekt Blanka 
Šuler s.p. Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, 
št. LP 03/2021, september 2021.

– vzhodni del avditorija mora biti ločno oblikovan.
– lokal s teraso je višinsko prilagojen nivoju zunanjega 

terena na strani parka.
– maksimalna višina stavbe (višina pomične strehe av-

ditorija) je 10,00 m nad nivojem zunanjega terena na strani 
parka, višina zgornjega nivoja avditorija (streha nad pomožnimi 
prostori avditorija) max. 8,20 m nad nivojem zunanjega terena 
na strani parka.

– parcelacijo za potrebe gradnje avditorija je dopustno pri-
lagoditi zgoraj navedenim pogojem glede gabaritov avditorija.«

b) namesto pogojev prvega odstavka 9. člena OPPN, ki 
določajo umestitev in potrebno število parkirnih mest za pro-
grame OPPN in namesto pogojev 23. člena OPPN, ki gradnjo 
posameznih objektov pogojujejo z izgradnjo ustreznega števila 
parkirnih mest v podzemnih garažah, se upošteva naslednje 
pogoje:

»Za potrebe gradnje avditorija se načina zagotavljanja 
parkirnih mest ne preverja, parkiranje se ureja skladno z za-
ključki in ukrepi iz Mobilnostnega načrta za zunanji avditorij Slo-
venskega narodnega gledališča Nova Gorica (PROVIA d.o.o., 
Kranjska cesta 24, 4202 Naklo, št. elaborata PR541-STU-P, 
april 2021).«

3.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki pro-

storskih aktov je ID 2627.

4.
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3500-0009/2021-48
Nova Gorica, dne 18. novembra 2021

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3695. Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski de-

javnosti (ZZrID) 10929
3696. Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb 

iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 
15. januarja 2008 (ZOKIPOSR) 10955

3697. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega 
zakonika (KZ-1I) 10958

3698. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekar-
niški dejavnosti (ZLD-1C) 10963

3699. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Univerze 
na Primorskem (OdUUP-K) 10964

3700. Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu 
načrtu Agencije za energijo za leto 2022 10964

MINISTRSTVA
3701. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za 

stekleničenje podzemne vode za leto 2022 10964

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3702. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 
2021 10965

3703. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski 
sistem zemeljskega plina za geografsko območje 
Občine Grosuplje 10965

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3704. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko indu-

strijo Slovenije 10988

OBČINE
DRAVOGRAD

3705. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Obči-
ni Dravograd 10998

NOVA GORICA
3706. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov 
za starejše v Mestni občini Nova Gorica 11003

3707. Odlok o dopolnitvah Odloka o ureditvi nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini 
Nova Gorica 11003

3708. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana in 
nezazidana stavbna zemljišča za leto 2022 11004

3709. Sklep o potrditvi predlagane cene javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki 11004

3710. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve 11004
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